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PORTARIA nº 35/2017 – PRE/MPE/BA, de 20 de março de 2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Regional Eleitoral,

no exercício das atribuições elencadas no art. 129, VI e IX, da Constituição Federal, e nos artigos

7º, I, e 8º, V, ambos da Lei Complementar nº 75/1993, e considerando:

1) a possibilidade de que servidores públicos tenham concorrido nas eleições de 2016

apenas  com o  objetivo  de  obterem licença  para  atividade  política,  sem efetivamente

participarem do processo eleitoral, o que pode ser verificado pela obtenção de reduzidos

votos e/ou com gastos mínimos (ou zerados) de campanha;

2) que o gozo de licença remunerada sem o correspondente desempenho da atividade

política configura hipótese de enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da moralidade

e aos deveres de honestidade e lealdade à Administração Pública, enquadrando-se em ato

de improbidade administrativa previsto no art. 9º da Lei nº 8.429/92, além de possível

crime de estelionato majorado, capitulado no art. 171, § 3º do Código Penal;

3)  a  necessidade  de  atuação  da  Procuradoria  Regional  Eleitoral  para  coletar  as

informações necessárias junto à Justiça Eleitoral e encaminhar as representações cabíveis

aos  órgãos  dos  Ministérios  Públicos  Estadual  e  Federal  para  adoção  das  medidas

pertinentes contra os servidores públicos que houverem praticado os ilícitos;

4) os termos da Orientação GENAFE nº 02/2016, bem assim a experiência de atuação da

PRE/BA no âmbito das eleições de 2014, no âmbito do procedimento administrativo nº

1.14.000.00519/2015-31,

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO1, tendo por objeto a

obtenção de informações sobre servidores públicos que foram candidatos nas eleições de 2016

mas não participaram efetivamente do processo eleitoral e encaminhamento de representações aos

órgãos  do  Ministério  Público,  para  apuração  de  eventual  prática  de  ato  de  improbidade

administrativa e/ou de infração penal.

1 Instaurado com base no disposto na Resolução nº 63/2010 do CNMP e as orientações contidas no Parecer
Técnico nº 03/2013 – SADP/SG/MPF.



Ministério Público Eleitoral
Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia

Autue-se a presente portaria, junto com os documentos anexos, e distribua-se na

PRE/BA. Publique-se.

Oficie-se  ao  Presidente  do  TRE/BA,  solicitando  a  remessa  das  seguintes

informações (com sugestão de elaboração de tabela em ordem crescente de gastos):

a) nomes e qualificação dos candidatos servidores públicos que concorreram

às  eleições  de  2016,  com  a  devida  separação  pelas  Zonas  Eleitorais  e

municípios  onde  concorreram,  bem como  informando  a  natureza  de  seus

vínculos funcionais (estadual,  federal ou municipal) e o nome da entidade

pública onde exercem suas atribuições funcionais;

b) total de votos obtidos pelos candidatos servidores públicos, o número de

seus  processos  de  registro  de  candidatura  e  a  situação  de  deferimento  ou

indeferimento do registro;

c)  o  montante total  das despesas de campanha efetuadas pelos candidatos

servidores  públicos,  distinguindo-se  os  gastos  financeiros  e  os  gastos

estimáveis em dinheiro.

Salvador/BA, 20 de março de 2017.

Ruy Nestor Bastos Mello

Procurador Regional Eleitoral
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