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KECOMENDACAo PRE/PR/MT N ' 08/2018

Recotlletlda aos Proprietdrios de .Postos de
:ombustiveis do Estado de Nato Grosso e ao
Sindiccito dos postos do Estado de Moto Grosso

O MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL, por interm6dio da Procurado-

GAo, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que o Minist6rio PQblico 6 instituigao permanente, es-

sential a fungal jurisdicional do Estado, incumbindo-the a defesa da ordem juridica e do

regime democrftico (artigo 127, capra/, da Constituigao Federal);

CONSIDERANDO que 6 atribuigao do Minist6rio PQblico velar polo estri-

to cumprimento das disposig6es legais que visem a protegao da probidade administrativa e

da moralidade no exercicio do mandato eletivo;

CONSIDERANDO que 6 atribuigao do Minist6rio PQblico atuar pre'''enti-

vamente, com a finalidade de evitar violag6es a Leie danes ao interesse pablico;

CONSIDERANDO que 6 atribuigao do Minist6rio PQblico expedir Reco-

mendag6es (artigo 6', inciso xx, Lei Complementar n ' 75/1993).......s..,,,,,./" J#ZiX ' V/
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CONSIDERANDO que 6 atribuigao do Minist6rio PQblico Federal exercer.

no que couber, junta a Justiga Eleitoral, as fung6es do Minist6rio P6blico, atuando em to-

das as bases e instfncias do processo eleitoral, inclusive com a propositura de agnes judici-

ais que visem a protegao da nomlalidade e da legitimidade das eleig6es (artigo 72 da Lei
Complenlentar n ' 75/1993);

CONSIDERANDO que compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer

as fung6es do Minist6rio P6blico nas causas de compet&ncia do Tribunal Regional Eleitoral
respectivo (artigo 77 da Lei Complementar n ' 75/1993);

CONSIDERANDO que aos Promotores Eleitorais compete auxiliar ao Pro-

curador Regional Eleitoral na fiscalizagao dos ilfcitos eleitorais;

CONSIDERANDO que a lei civil, no artigo 3 ] 5 e seguintes do C6digo Ci-
vil, imp6e o curse forgado da moeda nacional; ' ''

CONSIDERANDO que a jurisprud6ncia do Tribunal Superior Eleitoral

TSE assentou a possibilidade de entrega de Colnbustivel aos cabos eleitorais, pessoas que

mantdm um vinculo jurfdico estfvel com os candidatos e que nio se confundem com sam-

ples eleitores (Recurso Ordinfrio n ' 778, Relator Min. Humberto Gomes de Barros);

CONSIDERANDO que tal entrega de combustfvel deve ser realizada com

o intuito de que estes participem de ato licito de campanha, tats homo a promogao de carre-

atas (quantidade de litros de combustivel proportional e indispensavel ao traleto em qui16-

metros a ser efetuado) e locomogao para a realizagao de comicios, encontros do partido ou

visita do candidate a diferentes bairros do municipio (Agravo Regimental no RCED 726.

Rei. Min. Ricardo Leu,andowski, DJe de 3. 1 1.2009);

CONSIDERANDO que a distribuigao gratuita e desmedida de bens ou va-

lores, em periodo eleitoral, podera connigurar crime de compra de votos (artlgo 299 do C6- =
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digo Eleitoral), ensqando, ainda, representagao especiHica por captagao ilicita de suftagio

conforme disp6e o artigo 41-A da Lei 9.504/1997, e podendo levar, inclusive, a cassagao

do registry ou do diploma do candidato envolvido e a aplicagao de multa de 1 .000 (um mil)

a 50.000 (cinquenta mil) UFIR;

CONSIDERANDO que a Lei Electoral expressamente proibe a realizagao

mita. candidato, ou com a such autorizaqao, de camisetas, chaveiros, bonds, canetas. bran-

des, cesras bdsicas ou qttaisquer outros bens ou materials que possalll proporcionar vanta-

gel}2 ao eleifor" )\

CONSIDERANDO que a Lei n ' 9.504/1997, em seu artigo 37, $8', imp6e

nos nccessos praticados pecos sells candidatos e adeptog

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, $8', da Lei9.504/1997, a

veiculagao de propaganda electoral em bens particulares devs ser

sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espago para

proibida a distribuigao de combustivel em troca da veiculagao de

vets e em outros bens particulares;

CONSI DERANDO que o descumprimento das normal eleitorais
A...H.,mehta nRt8 a orooositura

nadal arima podera ser utilizado comal
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especiHica, com base no artigo 30-A da Lei 9.504/] 997 (representagao por captagao e/ou

gasto ilfcito de recursos para bins eleitorais), ou conduta vedada aos agentes em campanhas

eleitorais (artigo 73, inciso 11, da Lei n ' 9.504/1997), com a cominagao de cassagao do re-

gistro ou diploma e aplicagao de multa no valor de cinco a cem mil UFIR, passfvel de ser

(anilicada e sujeita a responsabilidade pda prgtica de ato de improbidade administrativa

CONS]DERANDO que a situagao narrada tamb6m podera configurar abu-

so de poder politico e/ou econ6mico, a ser repreendido e sancionado por via de Agro de In-

vestigagao Judicial Eleitoral, implicando, inclusive, a cassagao do registro ou do diploma

do candidato que houver efetuado o gasto irregular, e ainda a decretagao de sua inelegibili-
dade peso puzo de 08 (oito) anos; ''''

CONSIDERANDO que apesar de permitido o apoio individual e a aus6ncia

de necessidade de registro de pagamentos na forma do artigo 27 da Lei n ' 9.504/1997, tal

dispositivo deve ser analisado em conjunto com o limite legalmente imposto para doagao
de pessoa fTsica, a ser verificado pelo Minist6rio POblico Eleitoral; '

CONSIDERANDO a ocorr6ncia de venda irregular de combustivel nos
Postos de Gasolina neste Estado em eleig6es anteriores;

CONSIDERANDO que a distribuigao de combustiveis por candidatos ja

gerou preluizos a populagao do estado, que com o aumento da demanda teve seu abasteci-

mento prejudicado e gerou o aumento excessivo nos pregos;

CONSIDERANDO que constitui infragao a ordem econ6mica (Lei n '

8.884/1 994) o aumento injustificado de pregos de bens ou servigos, a16m de ser obrigat6ria
a emissio de Nora Fiscal correspondents a venda do combustfvel;

CONsIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral, na defesa do I(igg '
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PROCURADORIA DA REPtBLICA EM MATO GROSSO
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

regime democrftico e da lisura do pleito,

ara q homo os aqui indicados -- e se

produzam resultados eleitorais legitimos, em atengao ao principio da igualdade de

oportunidades no processo eleitoral;

CONSIDERANDO que a recomendagao do Minist6rio PQblico 6

instrume e evitar a

imposigao de sang6es, muitas vezes graves e com repercuss6es importantes na candidature;

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL EM MATO GROSSO,
com fundamento no artigo 6', inciso XX da Lei Complementar n ' 75/1993, RECOMEN-

DA aos POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO que, em
atengao ao disposto na Lei n ' 9.504/1 997:

a) abstenhatn-se de emitir r/cke/s/vales/requisig6es ou similares para novos

clientes, pessoas flsicas ou juridical, sem a exist6ncia de contrato formal e escrito pr6vio,

que deve ser informado ao Minist6rio PQblico Eleitoral a cada 20 dias, para fins de acom-

panhamento;

b) proinovam o registro e a identiHicagao dos /luxe/s emitidos a candidatos

ou partidos politicos, bem homo do CPF/CNPJ do consumidor que estela abastecendo com

o vale respectivo;

c) registrem as doag6es "in na/ura" realizadas aos candidatos, com valores e

CPF do doador e dos consumidores que utilizem o abastecimento;

d) fagam a emissio de Nota fiscal referente a todos os abastecimentos;

e) em caso de abastecimento para 6tns de carreatas e eventos de calnpanha,

nio formalizados atrav6s de contrato pr6vio e escrito, que sejam emitidas notas tiscais para

dada um dos abastecimentos realizados com o CPF de dada um dos condutores dos veicu
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los e a anotagao de quem fez o referido pagamento (CPF/CNPJ) de maneira gerd, para in-
formagao ao Minist6rio POblico Eleitoral;

f) abstenham-se de realizar doagao de combustiveis a taxis, mototfxis ou ve-

iculos de aluguel (plazas vermelhas) na semana da votagao;

g) mantenham controle de today as doag6es de combustfvel, para que o can-

didato possa proceder a respectiva escrituragao dos gastos eleitorais na prestagao de contas
subsequente;

h) abstenham-se de preterir eleitores no abastecimento, no dia das eleig6es;

i) mantenham arquivo de todas as filmagens de seu circuito interno de

TV/cameras referentes a semana das eleig6es, primeiro e segundo tumo, se houver, pelo
puzo minimo de trinta (30) dias;

j) apresentem as informag6es ao Minist6rio PQblico Eleitoral, dando desta-

que ds movimentag6es consideradas atlpicas -- isto 6, aquelas em que o complador n5o cos-

tume adquirir combustfveis fora do perl odo das eleig6es ou seja identificado uin aumento

significativo na quantidade adquirida em relagao ao habitual por meio digital (protocolo

eletr6nico ', e-mail:, CD/DVD, pen-dr/ve, etc.), preferencialmente em arquivo editfvel
(".ods", ".xls", ".csv", ".txt" ou outro), podendo ser feito uso do modelo constante do Ane-
xo Unico deste instrumento.

Destaque-se que o MINISTERIO P©BLICO ELEITORAL acompanhara

e verificarg o estrito cumprimento das disposig6es legais referidas e que o n&o atendimento

desta Recomendagao ensejarf a adogao das medidas judiciais cabiveis no fmbito cfvel e
criminal.

/

O piotocolo eletr6nico de documentos nio requer cadastro pr6vio e este disponfvel no enderego
, mediante informagao dos dados bisicos do reinetente e

do destinatgrio e z/p/oad do arquivo a ser enviado

Para envio das informag6es por e-mail, uti lizar o enderego eB&lJi=erglefalQ@!LIRE!!11a:b!
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Notifiquem-se aos proprietarios de postos de combustivel e ao SindiPetr61eo

- Sindicato do Com6rcio Vardista de Derivados de Petr61eo, GAs Natural e Bicombustivets

e Lojas de Conveni6ncia do Estado de Moto Grosso.

Fedex'al.

Cuja15g$4;i';'Qq de agosto de 201 8
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