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Ministério Público Fe
Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia

Recomendação n.° 01/14 - PRE/BA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio dos

Procuradores Regionais Eleitorais Titular e Substituto do Estado da Bahia, no exercício das

atribuições que lhes são conferidas,

1. CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de defesa

da ordemjurídica e do Estado Democrático de Direito (art. 127 CF);

2. CONSIDERANDO o artigo 6o, inciso XX, da Lei Complementar 75/93,

que atribui competência ao Ministério Público de expedir recomendações, visando a melhoria

dos serviços público e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e

bens cuja defesa lhe cabe promover;

3. CONSIDERANDO especialmente os artigos 72 e ss. também da Lei

Complementar n° 75/93, que conferem ao Procurador Regional Eleitoral a direção dos

trabalhos do Ministério Público Estadual nos Estados;

4. CONSIDERANDO a existência de leis municip

que autorizam destinação pelo Poder Executivo Municipal de re

benesses para atender supostas necessidades de pessoas físicas;

no Estado da Bahia,

financeiros e outras
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5. CONSIDERANDO que algumas dessas leis autorizam as prefeituras a

conceder "ajuda financeira" para pagamento de água, energia, taxas para emissão de

documentos ou doação de material de construção, colchões, móveis, fogão, geladeira etc, o

que confere aos Executivos Municipais liberdade excessiva e desarrazoada na sua execução e

pode servir a fins eleitoreiros;

6. CONSIDERANDO que a Lei das Eleições, de n. 9.504/97, no seu art.

73, § 10, dispõe que "no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de

bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de

calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já

em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá

promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa";

7. CONSIDERANDO que o § 11 do artigo acima determina que nos "anos

eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade

nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida";

8. CONSIDERANDO que tais leis municipais, da maneira como estão

postas, afrontam os dispositivos já citados das leis eleitorais e podem também incorrer em

inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da isonomia entre os candidatos, com alto

potencial lesivo à legitimidade das eleições vindouras;

6. RESOLVE RECOMENDAR aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)

Promotores(as) Eleitorais:

6.1 Que, com urgência, instaurem procedimentos administrativos com o fim de

coligir nos municípios sob sua responsabilidade a legislação em comento

eventualmente existente;

6.2 Que procedam à análise da legislação/em questão com ofim de verificar se as
doações se enquadram como ^programa/social" ou se, á falta de critérios, sofrem
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6.3 Que analisem a questão da existência de execução orçamentária (e não

simples previsão no orçamento) no ano pretérito ao da eleição;

6.4 Que, em caso de irregularidade, analisem a possibilidade de provocar os juizes

eleitorais com o fim de fazer cessar as condutas em questão, para isso valendo-se

dos instrumentos próprios previstos no Direito Eleitoral, inclusive a provocação do

poder de polícia conferido aos juizes eleitorais;

6.5 Que. existindo em seus municípios programas sociais admitidos pelo

ordenamento jurídico, valham-se da previsão contida no art. 73, § 10, da Lei das

Eleições, com o fim de acompanhar rigorosamente a sua execução do ponto de

vista financeiro e administrativo, evitando o seu uso para finalidades eleitorais e

captação ilícita de sufrágios; e
*

6.6 Que verifiquem se os programas sociais de que trata o § 10 do art. 73, da

mencionada Lei, estão sendo executados por entidade nominalmente vinculada a

candidato ou por esse mantida.

7. SOLICITA-SE, AINDA, aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)

Promotores(as) Eleitorais:

7.1 Que, em 15 (quinze) dias do recebimento da presente, comuniquem esta

Procuradoria Regional Eleitoral das medidas adotadas, dando as razões jurídicas

de eventual não-atuação;

7.2 Que, tão logo disponham das leis em questão, remetam cópias a esta

Procuradoria Regional Eleitoral;

7.3 Que, havendo descumprimento por parte dos prefeitos de decisão judicial ou

recomendação do Ministério Público Eleitoral no senrao de fazer cessar as

doações em tela, e havendo indícios de captação wíicira de sufrágios, colham
elementos de prova, proponham as medidas judiciais cabíveis e remetam-nos a
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esta Procuradoria Regional Eleitoral, para análise de eventual cometimento do

crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral.

Comunique-se à Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia e

aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)

recomendação.

romotores(as) Eleitorais teor desta

!i

Salvador/BA, 28 de i laio de 2014.

JOSÉ AliFR LDO DE\PAULA SILVA

PROCURADOF REGIONAL ELEITORAL

. TOFVBASTOS MELLO

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO
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O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio dos

Procuradores Regionais Eleitorais Titular e Substituto do Estado da Bahia, no exercício das

atribuições que lhes são conferidas,

1. CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Públicode defesa

da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito (art. 127 CF);

2. CONSIDERANDO o artigo 6o, inciso XX, da Lei Complementar 75/93,

que atribui competência ao Ministério Público de expedir recomendações, visando a melhoria

dos serviços público e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e

bens cuja defesa lhe cabe promover;

3. CONSIDERANDO especialmente os artigos 72 e ss. também da Lei

Complementar n° 75/93, que conferem ao Procurador Regional Eleitoral a direção dos

trabalhos do Ministério Público Estadual nos Estados;

CONSI0ERANDO a existência, no período eleitoral, de aniversários de

fundação dos municípios, ffcstej s juninos e julhinos, desfiles da semana da pátria, dentre

outros eventos festivos;
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5. CONSIDERANDO que, acaso ocorram as festividades acima

mencionadas, eventualmente poderá ser divulgada propaganda antecipada e/ou irregular, bem

como a contratação de shows ou presença de candidato na realização de inaugurações;

6. CONSIDERANDO que a Lei das Eleições (Lei n° 9.504/97), no seu art.

75, dispõe que nos "três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é

vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos", ao passo que o art. 77

veda "a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a

inaugurações de obras públicas".

- >

7. RESOLVE RECOMENDAR aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)

Promotores(as) Eleitorais:

7.1 Que, com urgência, instaurem procedimentos administrativos com o fim de

acompanhar eventuais festividades que ocorram no período eleitoral, no intuito de

analisar se ocorreu algum tipo de propaganda eleitoral ou a contratação de shows

ou presença de candidato na realização de inaugurações;

7.2 Que, em caso de irregularidade, analisem a possibilidade de provocar os juizes

eleitorais com o fim de fazer cessar as condutas em questão, para isso valendo-se

dos instrumentos próprios previstos no Direito Eleitoral, inclusive a provocação do

poder de polícia conferido aos juizes eleitorais;

8. SOLICITA-SE, AINDA, aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)

Promotores(as) Eleitorais:

8.1 Que, em 15 (quinze) dias do recebimento da presente, comuniquem esta

Procuradoria Regional Eleitoral das medidas adotadas, dando as razões jurídicas

de eventual náo-atuação;

8.2 Que, havendo descumprimento por parte êoé p/efeitos de decisão judicial ou
recomendação do Ministério Público Eleitora/ nq sentido de fazer cessar as
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condutas em tela, colham elementos de prova, proponham as medidas judiciais

cabíveis e remetam-nos a esta Procuradoria Regional Eleitoral, para análise de

eventual cometimento de crime.

8. Comunique-se à Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia e

aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Pr/Sjnotorestas) Eleitorais o teor desta

recomendação.

Salvador/BA, 23 de/naiolde 2014.

JOSÉ AL

PROCURAD

DE PAULA SILVA

ÍEGIONAL ELEITORAL

RUY NESTOR BA! TOS MELLO

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO
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Ministério Público Pudera!
Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio dos

Procuradores Regionais Eleitorais Titular e Substituto do Estado da Bahia, no exercício das

atribuições que lhes são conferidas,

|. CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de defesa

da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito (art. 127 CF);

2. CONSIDERANDO o artigo 6o, inciso XX, da Lei Complementar 75/93,

que atribui competência ao Ministério Público de expedir recomendações, visando a melhoria

dos serviços público e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e

bens cuja defesa lhe cabe promover;

3. CONSIDERANDO especialmente os artigos 72 e ss. também da Lei

Complementar n° 75/93, que conferem ao Procurador Regional Eleitoral a direção dos

trabalhos do Ministério Público Estadual nos Estados;

4. CONSIDERANDO que, no ano/éleiforal, os municípios possuem limites
para efetivar gastos com propaganda institucional, ^em como não poderão transmitir
propaganda ou promoção pessoal de candidatos;
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5. CONSIDERANDO que, no período eleitoral, os municípios apenas

poderão veicular propaganda institucional em casos restritos e, ainda assim, com a autorização

da Justiça Eleitoral;

6. CONSIDERANDO que a Lei das Eleições (Lei n° 9.504/97), no seu art.

73, inciso VII, proíbe que se realize, "em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso

anterior', despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou

das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três

últimos anos que antecedem o pleitoou do último ano imediatamente anterior à eleição";

7. CONSIDERANDO que o mesmo artigo 73, inciso VI, inciso V, dispõe

que. nos três meses anteriores ao pleito, é vedado ao agente público, "com exceção da

propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar

publicidade institucional dos atos. programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos

públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração

indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela

Justiça Eleitoral";

8. RESOLVE RECOMENDAR aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as}

Promotores(as) Eleitorais:

8.1 Que, com urgência, instaurem procedimentos administrativos com o fim de

acompanhar eventuais propagandas institucionais que ocorram durante esse ano

eleitoral, no intuito de analisar a extrapolação nos seus gastos e, no período

eleitoral, se tiveram autorização da Justiça Eleitoral;

8.2 Que, em caso de irregularidade, analisem a possibilidade de provocar os juizes

eleitorais com o fim de fazer cessar as condutas em auestão, para isso valendo-se

dos instrumentos próprios previstos no Direito Ç[eitoral, inclusive a provocação do

poder de polícia conferido aos juizes eleitorais;

1 Diga-se, nos três meses que antecedem ao pleito.
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9. SOLICITA-SE, AINDA, aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)

Promotores(as) Eleitorais:

9.1 Que, em 15 (quinze) dias do recebimento da presente, comuniquem esta

Procuradoria Regional Eleitoral das medidas adotadas, dando as razões jurídicas

de eventual não-atuação;

9.2 Que, havendo descumprimento por parte dos prefeitos de decisão judicial ou

recomendação do Ministério Público Eleitoral no sentido de fazer cessar as

condutas em tela, colham elementos de prova, proponham as medidas judiciais

cabíveis e remetam-nos a esta Procuradoria Regional Eleitoral, para análise de

eventual cometimento de crime.

8. Comunique-se ã Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia e

aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Pr^omotores(as) Eleitorais o teor desta

recomendação.

Salvador/BA, 23 defmaic\de 2014.

JOSÉ ALFREDO DE PAUy\ SILVA
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

RUY NE^TÒF^BASTOS MELLO
PROCURADOR REGIOKWL ELEITORAL SUBSTITUTO
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Ministério Público^
Procuradoria Regional Eleitoi

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio dos

Procuradores Regionais Eleitorais Titular e Substituto do Estado da Bahia, no exercício das

atribuições que lhes são conferidas,

1• CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de defesa

da ordem jurídica e do Estado Democráticode Direito (art. 127 CF);

2. CONSIDERANDO o artigo 6o, inciso XX, da Lei Complementar 75/93,

que atribui competência ao Ministério Público de expedir recomendações, visando a melhoria

dos serviços público e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e

bens cuja defesa lhe cabe promover;

3. CONSIDERANDO especialmente os artigos 72 e ss. também da Lei

Complementar n° 75/93, que conferem ao Procurador Regional Eleitoral a direção dos

trabalhos do Ministério Público Estadual nos Estados;

4, CONSIDERANDO que durante o período eleitoral tualmente os

Municípios poderão receber transferência voluntária de recursos da União oi/dp Estado;
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5- CONSIDERANDO que a Lei das Eleições (Lei n° 9.504/97), no seu art.
73, VI, alínea "a", dispõe que é proibido ao agente público, nos três meses que antecederem as
eleições, 'realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e
dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e
de calamidade pública".

6* RESOLVE RECOMENDAR aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)
Promotores(as) Eleitorais:

6.1 Que, com urgência, instaurem procedimentos administrativos com o fim de

acompanhar eventuais transferências voluntárias de recurso para os Municípios
que integram à Zona Eleitoral das atribuições de Vossas Excelências, no intuito de
analisar se ocorreram na forma prevista na legislação;

6.2 Que, em caso de irregularidade, analisem a possibilidade de provocar os juizes
eleitorais com o fim de fazer cessar as condutas em questão, para isso valendo-se

dos instrumentos próprios previstos no Direito Eleitoral, inclusive a provocação do
poder de polícia conferido aos juizes eleitorais;

7- SOLICITA-SE, AINDA, aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)
Promotores(as) Eleitorais:

7.1 Que, em 15 (quinze) dias do recebimento da presente, comuniquem esta
Procuradoria Regional Eleitoral das medidas adotadas, dando as razões jurídicas
de eventual não-atuação;

7.2 Que. havendo descumprimento por parte dos prefeitos de decisão judicial ou

recomendação do Ministério Público Eleitoral no sentido de fazer cessar as

condutas em tela, colham elementos de prova, proponham as medidas judiciais
I /
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cabíveis e remetam-nos a esta Procuradoria Regional Eleitoral, para análise de

eventual cometimento de crime.

8. Comunique-se à Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia e

aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Promotores(as) Eleitorais o teor desta

recomendação.

Salvador/BÂ, 23 ée mkio de 2014.

JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA
PROCURADCÍRJREGIONAL ELEITORAL

RUY NES'

PROCURADOR REGIO

MELLO

ELEITORAL SUBSTITUTO
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