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APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de aperfeiçoar o processo de transparência dos atos e 

normas que regem a atuação do Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria-
-Geral Eleitoral disponibiliza os atos normativos publicados entre 2018 e 2019 
relativos à matéria. A medida tem o propósito de facilitar e agilizar consultas 
e buscas por assuntos de interesse de integrantes da Instituição, referentes à 
fiscalização do processo eleitoral.

Composto por membros do Ministério Público Federal e do Ministério 
Público dos Estados, o Parquet Eleitoral zela pela correta aplicação da legis-
lação, a regular aplicação dos recursos pelos partidos políticos e o equilíbrio 
de oportunidades nas eleições. Nessa seara, a fiscalização ocorre de forma 
permanente, não se restringindo ao período de eleições.

A publicação reúne as cinco Instruções Normativas publicadas em 
2018 pela procuradora-geral Eleitoral com o objetivo de promover a atuação 
estratégica e uniforme dos membros, com vista ao fortalecimento da segu-
rança jurídica nas eleições e à promoção da isonomia e da impessoalidade 
no âmbito do processo eleitoral, fomentando, também, o combate às irre-
gularidades e à corrupção eleitoral. Vale ressaltar que as instruções foram 
desenvolvidas de forma coordenada, com a expressiva participação dos pro-
curadores regionais eleitorais.

Os atos relacionados à atuação concentrada em polo nos Ofícios das 
procuradorias regionais eleitorais representam uma importante inovação 
em direção à resolução de questões complexas e à especialização, bem como 
ao ao aprimoramento da atuação eleitoral, exsurgindo como fomentadores 
da eficiência e da celeridade no campo de atuação eleitoral.

Os demais assuntos regulamentados pelos atos normativos reunidos 
nesta publicação estão relacionados ao aperfeiçoamento da organização 
administrativa do Ministério Público Eleitoral. Destacam-se: as disposições 
sobre o funcionamento dos plantões, a regulamentação da realização de ser-
viço extraordinário decorrente da atividade eleitoral e a regulamentação do 
período de exclusividade na função eleitoral de membros e assessores das 
procuradorias regionais eleitorais.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 27 DE JULHO DE 2018.

A PROCURADORA-GERAL ELEITORAL, em conformidade com o pre-
visto no art. 24, VIII, do Código Eleitoral, que lhe atribui a competência de 
expedição de instruções aos órgãos do Ministério Público Eleitoral, e:

Considerando o dever constitucional de proteção da probidade ad-
ministrativa, da moralidade para exercício de mandato, considerada a vida 
pregressa do candidato, e da normalidade e legitimidade das eleições contra 
a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração direta (art. 14, §9°);

Considerando a suspensão dos direitos políticos como consequência 
constitucional dos atos de improbidade, além da perda da função pública, da 
indisponibilidade dos bens e do ressarcimento ao erário, na forma e grada-
ção previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (art. 37, §4°);

Considerando a atribuição constitucional do Ministério Público de de-
fender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e indi-
viduais indisponíveis (CF, art. 127);

Considerando que compete à Procuradora-Geral da República, como 
chefe do Ministério Público Eleitoral, zelar pela fiel observância das leis elei-
torais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o País (art. 
24, VI, do Código Eleitoral);

Considerando a proximidade das Eleições 2018;

Considerando a necessidade de orientar a atuação do Ministério Pú-
blico Eleitoral para promover tratamento isonômico a todas as candidaturas;

Considerando a relevância social da disciplina jurídica das inelegibili-
dades (Lei Complementar n° 64/1990 e Lei Complementar n° 135/2010), inclu-
sive com exercício de iniciativa legislativa popular;

Considerando as quatro categorias de atos de improbidade previsto 
na Lei n° 8.429/1992: a) atos de improbidade que importam enriquecimen-
to ilícito (art. 9°); b) atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (art. 
10); c) atos de improbidade decorrentes de concessão ou aplicação indevida 
de beneficio financeiro ou tributário (art. 10-A); d) atos de improbidade que 
atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11);
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Considerando a previsão legal de inelegibilidade consequente a con-
denações por prática de atos de improbidade e a referência pela lei de inele-
gibilidades a apenas duas dessas categorias: “lesão ao patrimônio público” e 
“enriquecimento ilícito” (art. 1°, I, alínea “1”, da LC n° 64/1990);

Considerando a interpretação restritiva dessa pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, por maioria, em pleitos anteriores e suas consequências eleitorais;

Considerando a impossibilidade de alteração jurisprudencial do Tribu-
nal Superior Eleitoral para pleitos pretéritos;

Considerando afirmação pela Corte Superior Eleitoral de que “a juris-
prudência do Tribunal Superior Eleitoral merece revisão, para eleições vindouras, com 
a fixação da tese de que não se exige, para a incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, 
l, da LC 64/90”, que a suspensão de direitos políticos por ato doloso de improbidade 
administrativa decorra, cumulativamente, de enriquecimento ilícito e dano ao erário” 
(REspe 49-32.2016.6.26.0104, Rel. Min. Luciana Lóssio, publicado em sessão 
em 18/10/2016);

Considerando que defende a Procuradoria-Geral Eleitoral que a me-
lhor interpretação à referida causa de inelegibilidade é a teleológica e siste-
mática, levando em consideração os valores ético-jurídicos que fundamen-
tam o dispositivo, que não pode estar dissociado dos arts. 14, §9° e 37, caput e 
§4°, da Constituição da República;

Considerando que a conjunção “e”, utilizada em “lesão ao património 
público e enriquecimento ilícito”, não significa que se exija presença de am-
bos em decreto condenatório de suspensão de direitos políticos por ato dolo-
so de improbidade administrativa;

Considerando que não há sentido jurídico em aglutinar duas espécies 
distintas de improbidade, formando uma quinta categoria, para aferir o en-
quadramento na causa de inelegibilidade do art. 1°, I, 1, da LC 64/1990;

Considerando a incompatibilidade com a Constituição da República 
(art. 14, §9° e 37, caput e §4°) tanto da elegibilidade de agente ímprobo que 
causou dano ao erário mas não enriquecimento a si ou a terceiros; quanto da 
elegibilidade de agente ímprobo que enriqueceu ilicitamente a si ou a tercei-
ro sem dano ao erário;

Considerando que até mesmo o recurso ao método gramatical permi-
te reconhecer a existência da figura de linguagem da elipse, subentendida 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 27 DE JULHO DE 2018
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no texto e, portanto, que a expressão legal deve ser assim lida, a expressar hi-
póteses autônomas: “[...] por ato doloso de improbidade administrativa que 
importe lesão ao patrimônio público e [também por ato doloso de improbi-
dade que importe] enriquecimento ilícito”;

RESOLVE:

Expedir instrução aos Excelentíssimos Procuradores Regionais Eleito-
rais para que promovam a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura-
-AIRC fundada na causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, l, da Lei Com-
plementar n° 64/1990, alterada pela Lei Complementar n° 135/2010, quando 
puderem ser extraídos dos fundamentos da decisão da justiça comum, ain-
da que não haja expressa menção a dispositivos da Lei de Improbidade Ad-
ministrativa, os seguintes requisitos:

(1) existência de condenação por decisão judicial transitada em julga-
do ou proferida por órgão judicial colegiado;

(2) a suspensão dos direitos políticos figure entre as sanções impostas 
na decisão judicial;

(3) prática de ato doloso de improbidade administrativa;

(4) lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral Eleitoral

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE JULHO DE 2018.

A PROCURADORA-GERAL ELEITORAL, em conformidade com o pre-
visto no art. 24, VIII, do Código Eleitoral, que lhe atribui a competência para 
expedir instruções para órgãos do Ministério Público Eleitoral:

Considerando a atribuição constitucional do Ministério Público de de-
fender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e indi-
viduais indisponíveis (Constituição Federal, art. 127);

Considerando a correlação constitucional entre inelegibilidade e pro-
bidade, moralidade, normalidade e legitimidade das eleições (Constituição 
Federal, art. 14, § 9°);
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Considerando o dever constitucional do Ministério Público de prote-
ção ao patrimônio público e social (Constituição Federal, art. 129, III);

Considerando a previsão constitucional de ações de ressarcimento ao 
erário por danos a ele causados (Constituição Federal, art. 37, §5°);

Considerando que os gastos públicos são orientados, entre outros, pe-
los princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37 c/c art.70);

Considerando o recente estabelecimento de financiamento com re-
cursos públicos do Tesouro Nacional das campanhas eleitorais, bem como 
o caráter preponderante dessa fonte de custeio a partidos e candidatos nas 
eleições (Lei 13.487/2017);

Considerando a existência de tetos de gastos para as campanhas elei-
torais (Lei 13.487/2017, arts. 5° a 7°);

Considerando a limitação de recursos públicos para todos os candida-
tos, observado o teto de financiamento;

Considerando a redução à metade do tempo de duração das campa-
nhas eleitorais, em comparação com pleitos anteriores, e portanto, do tem-
po para tomada das decisões da Justiça Eleitoral sobre pedidos de registro 
de candidatura (Lei 13.165/2015, art. 2°);

Considerando normas que criam a condição de registro sub judice (Lei 
12.034/2009, art. 4°) ou de registro no aguardo de apreciação pela Justiça 
Eleitoral (Lei 12.891/2013, art. 3°);

Considerando que as despesas da campanha eleitoral são feitas sob a 
responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos (Lei 13.488/2017, art. 12);

Considerando o princípio constitucional que veda o enriquecimento 
ilícito (CF, art. 37, caput e art. 9° da Lei n° 8.429/92), o princípio de uso de verbas 
públicas apenas sob autorização legal (CF, art. 37, caput) e que a Lei das Elei-
ções não autoriza o emprego de verbas públicas para financiar candidaturas 
de pessoas inelegíveis;

Considerando o princípio de que os efeitos do risco processual deve ser 
suportado por quem lhe deu causa, de modo que da provisoriedade das tute-
las judiciais decorre o dever de a parte responder pelos prejuízos que causem, 
quando a sentença lhe for desfavorável (Código de Processo Civil, art. 302);

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE JULHO DE 2018
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Considerando que a fruição de efeitos de decisão judicial não definiti-
va corte por iniciativa e responsabilidade da parte, e que essa está obrigada, 
na hipótese de insucesso de sua pretensão processual, a reparar os danos 
que causar (Código de Processo Civil, art. 520);

Considerando a ausência de boa-fé objetiva quando a lei veda a pes-
soas inelegíveis a possibilidade de obter registro eleitoral e que inexiste fun-
damento para que candidatos e partidos considerem que os recursos pro-
venientes de financiamento público de campanhas passam a integrar seu 
patrimônio, sobretudo em caso de registros e candidaturas inquinados de 
litigiosidade e precariedade judiciais;

Considerando que, no campo da boa-fé objetiva no recebimento de 
recursos públicos por litigantes antes de decisão judicial definitiva, já assen-
tou o Superior Tribunal de Justiça que “qualquer ato de disposição desses 
valores, ainda que para fins alimentares, salvo situações emergenciais e ex-
cepcionais, não pode estar acobertado pela boa-fé, já que, é princípio basilar, 
tanto na ética quanto no direito, ninguém pode dispor do que não possui.” 
(EDcl no AgRg no REsp 1252011 / RS);

Considerando a necessidade de orientar a atuação do Ministério Pú-
blico Eleitoral para promover tratamento isonômico perante a lei em relação 
a todos os registros de candidaturas;

Considerando a segurança jurídica no uso de recursos públicos, para 
o eleitor e para os candidatos, notadamente na aplicação da lei vigente que 
veda participação dos inelegíveis, conforme definido em lei previamente 
aprovada pelo Congresso Nacional;

Considerando os custos econômicos, políticos e de confiança nas ins-
tituições e na democracia, caso haja necessidade de convocar eleições suple-
mentares em decorrência da participação indevida de pessoas inelegíveis;

Considerando o dever de promover a democracia e eleições justas e 
livres com base em leis preestabelecidas.

RESOLVE,

Expedir instrução aos Procuradores Regionais Eleitorais para que ao 
promoverem Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura-AIRC, funda-
da em causas inequívocas de inelegibilidade, adotem as medidas judiciais 
necessárias:
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(5) dar tratamento uniforme a todas as pessoas inelegíveis;

(6) a esclarecer a precariedade do registro pretendido, vedado por lei;

(7) a esclarecer a responsabilidade do partido e do candidato que uti-
lizar recurso público para custear gastos eleitorais de pessoa ine-
legível;

(8) a esclarecer a ausência de direito, desincentivar manifestos propó-
sitos protelatórios e promover segurança jurídica.

(9) a compatibilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório 
com a proteção ao patrimônio público e social.

(10) a assegurar a duração razoável do processo e os meios que garan-
tam sua celeridade.

(11) a afastar a boa-fé objetiva no dispêndio de recursos públicos em 
campanha eleitoral de pessoa inelegível.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral Eleitoral

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE JULHO DE 2018.

A PROCURADORA-GERAL ELEITORAL, em conformidade com o pre-
visto no art. 24, VIII do Código Eleitoral, que lhe atribui a competência de ex-
pedição de instruções aos órgãos do Ministério Público Eleitoral, e:

Considerando o dever constitucional de proteção da probidade admi-
nistrativa, da moralidade para exercício de mandato – a vida pregressa do 
candidato – , e da normalidade e da legitimidade das eleições contra a in-
fluência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração direta (art. 14, §9º);

Considerando que compete à Procuradora-Geral da República, como 
chefe do Ministério Público Eleitoral, zelar pela fiel observância das leis elei-
torais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o País (art. 
24, VI, do Código Eleitoral);

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE JULHO DE 2018
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Considerando a proximidade das Eleições 2018; 

Considerando a relevância social da disciplina jurídica das inelegibili-
dades (Lei Complementar nº 64/1990 e Lei Complementar nº 135/2010);

Considerando a relevância social da disciplina jurídica das condições 
do registro de candidatura (Lei Complementar nº 64/1990 e Lei Complemen-
tar nº 135/2010);

Considerando a necessidade de organizar e padronizar a informação 
da atuação do Ministério Público Eleitoral na fiscalização dos registros de 
candidaturas;

Considerando a lista que contém os nomes dos gestores públicos com 
contas julgadas irregulares pelo TCU para fins eleitorais, entregue à PGE no 
dia 27 de julho de 2018, 

RESOLVE:

Expedir instrução às Procuradorias Regionais Eleitorais para que in-
formem o cadastro das manifestações em ações de impugnação de registro 
de candidatura no Sistema Único do Ministério Público Federal, conforme as 
seguintes orientações:

(1) Utilizar o “Movimento 600492 - AJUIZAMENTO DE AÇÃO/Petição 
Inicial/Ação de Impugnação de Registro de Candidato”;

(2) Cadastrar no campo “sentido da manifestação” o motivo da impug-
nação à candidatura, conforme abaixo:

Elegibilidade – Nacionalidade (CF, Art 14, §3º , I)

Elegibilidade – Pleno Exercício Direitos Políticos (CF, Art. 14, §3º, II)

Elegibilidade – Alistamento Eleitoral (CF, Art. 14, §3º, III)

Elegibilidade – Domicílio Eleitoral (CF, Art. 14, §3º, IV)

Elegibilidade – Filiação Partidária (CF, Art. 14, §3º, V)

Elegibilidade – Idade Mínima (CF, Art. 14, §3º, VI)

Inelegibilidade – Inalistáveis e Analfabetos (CF, Art. 14, §4º)
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Inelegibilidade – Desincompatibilização

Inelegibilidade – Parentesco (CF, Art. 14, §7º)

Inelegibilidade – Perda do Mandato Legislativo (LC 64/90, Art. 1º, I, “B”)

Inelegibilidade – Perda do Mandato Executivo (LC 64/90, Art. 1º, I, “C”)

Inelegibilidade – Condenação pela Justiça Eleitoral por Abuso de Poder (LC 64/90, Art. 1º, I, “D”)

Inelegibilidade – Condenação Criminal (LC 64/90, Art. 1º, I, “E”)

Inelegibilidade – Indignos do Oficialato (LC 64/90, Art. 1º, I, “F”)

Inelegibilidade – Contas Públicas Rejeitadas (LC 64/90, Art. 1º, I, “G”)

Inelegibilidade – Condenação por Abuso de Poder (LC 64/90, Art. 1º, I, “H”)

Inelegibilidade – Responsável por Estabelecimentos de Crédito em Liquidação (LC 64/90, Art. 1º, 
I, “I”)

Inelegibilidade – Captação Ilícita de Sufrágio ou Recursos, Conduta Vedada (LC 64/90, Art. 1º, I, 
“J”)

Inelegibilidade – Renúncia (LC 64/90, Art. 1º, I, “K”)

Inelegibilidade – Improbidade (LC 64/90, Art. 1º, I, “L”)

Inelegibilidade – Excluídos do Exercício Profissional (LC 64/90, Art. 1º, I, “M”)

Inelegibilidade – Simulação de Desfazimento de Vínculo Conjugal (LC 64/90, Art. 1º, I, “N”)

Inelegibilidade – Demitidos do Serviço Público (LC 64/90, Art. 1º, I, “O”)

Inelegibilidade – Doações Ilegais (LC 64/90, Art. 1º, I, “P”)

Inelegibilidade – Magistrados e Membros do MP (LC 64/90, Art. 1º, I, “Q”)

(3) Cadastrar, no campo apropriado, ementa objetiva da manifesta-
ção, com a identificação dos dispositivos legais apoiadores da im-
pugnação ao registro de candidatura.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral Eleitoral

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE JULHO DE 2018
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 1º DE AGOSTO DE 2018.

A PROCURADORA-GERAL ELEITORAL, em conformidade com a nor-
ma do art. 24, VIII, do Código Eleitoral, que lhe atribui competência para ex-
pedir instruções para os órgãos do Ministério Público Eleitoral, 

Considerando a atribuição constitucional do Ministério Público de de-
fender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e indi-
viduais indisponíveis (Constituição Federal, art. 127); 

Considerando que a Constituição expressamente afirma que “homens 
e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (Art. 5°, I); 

Considerando o objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a promo-
ção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação (Constituição Federal, art. 3°); 

Considerando que o pluralismo político é fundamento da República 
Federativa do Brasil (Constituição Federal, art. 1 º, V); 

Considerando que da igualdade constitucional entre homens e mu-
lheres decorre a garantia de iguais oportunidades, de condições e de partici-
pação na vida pública da nação; 

Considerando que a República Federativa do Brasil ratificou a Con-
venção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação (Decreto 
4.377/2002); 

Considerando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação assevera que medidas especiais de caráter temporário 
destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher não são 
consideradas discriminação (art. 4º, 1); 

Considerando que na Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação a República Federativa do Brasil se compromete a to-
mar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões sócio-culturais 
de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos 
preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que es-
tejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos 
sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres (art. 5°, a); 
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Considerando que na Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação a República Federativa do Brasil se compromete a 
tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a 
mulher na vida política e pública do país (art. 7º); 

Considerando que as mulheres correspondem a mais da metade da 
população brasileira, mas no Poder Legislativo federal ocupam menos de 15% 
das cadeiras, e no Poder Executivo municipal menos de 11 % das Prefeituras; 

Considerando que nenhum gênero deve ocupar mais de 70% ou me-
nos de 30% das vagas de partidos ou coligações para candidaturas à Câmara 
dos Deputados, à Câmara Legislativa, às Assembleias Legislativas e às Câma-
ras Municipais (Lei 12.034/2009, art. 3°); 

Considerando que 30% do montante do Fundo Partidário é o mínimo 
de recurso público a ser alocado para financiar candidaturas de mulheres nas 
eleições majoritárias e proporcionais, e que, havendo percentual mais elevado 
de candidaturas de mulheres, o mínimo de recursos globais destinados a tais 
campanhas deve ser alocado na mesma proporção (Lei 13.165/2015, art. 9°, inter-
pretado conforme a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5617); 

Considerando que, pelas mesmas razões, 30% do montante do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha é o mínimo de recurso público a ser 
alocado para financiar candidaturas de mulheres nas eleições majoritárias e 
proporc10nais, e que, havendo percentual mais elevado de candidaturas de 
mulheres, o mínimo de recursos globais destinados a tais campanhas deve ser 
alocado na mesma proporção (Tribunal Superior Eleitoral, Consulta 252-18),

RESOLVE:

Expedir instrução aos Procuradores Regionais Eleitorais para que ado-
tem as medidas necessárias: 

(1) para impugnar e/ou obter o indeferimento de pedidos de regis-
tro de cujo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários 
(DRAP) decorra o descumprimento dos percentuais mínimo e má-
ximo de candidaturas de cada gênero.

(2) à verificação da licitude dos critérios usados pela direção dos par-
tidos políticos para distribuir os recursos do Fundo Especial de Fi-
nanciamento de Campanha e de sua fiel adoção em todas as cam-
panhas eleitorais no pleito de 2018.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 1º DE AGOSTO DE 2018
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(3) à efetivação do mínimo de 30% do montante do Fundo Partidário 
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para finan-
ciar candidaturas de mulheres para as eleições majoritárias e pro-
porcionais.

(4) à efetivação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha para financiar candidaturas de 
mulheres nas eleições majoritárias e proporcionais em idêntico 
percentual de candidaturas de mulheres, caso sejam acima do mí-
nimo legal.

(5) à impugnação de atos que visem reduzir ilicitamente os recursos 
públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, como por 
meio de coerção, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia 
ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas 
para outros candidatos.

(6) ao acompanhamento das prestações de contas parciais de campa-
nha a se realizarem em 15 de setembro de 2018 (Lei 9.504/1997, art. 
28, §4º, II) para verificação, ainda com as campanhas em curso e 
a tempo da correção dos gastos, do cumprimento dos percentuais 
obrigatórios de financiamento de candidaturas de mulheres.

(7) à impugnação de contas e à sanção de partidos políticos e candi-
datos que descumprirem ou se beneficiarem do descumprimento 
dos percentuais obrigatórios de financiamento de candidaturas de 
mulheres.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.

A PROCURADORA-GERAL ELEITORAL, em conformidade com o pre-
visto no art. 24, VIII, do Código Eleitoral, que lhe atribui a competência para 
expedir instruções para órgãos do Ministério Público Eleitoral:
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Considerando a atribuição constitucional do Ministério Público de de-
fender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e indi-
viduais indisponíveis (Constituição Federal, art. 127);

Considerando a tutela constitucional da integridade, normalidade e 
legitimidade das eleições (Constituição Federal, art. 14, § 9º);

Considerando o Estado de Direito e os bens jurídicos fundamentais 
protegidos também pela legislação eleitoral, entre os quais se destacam: so-
berania popular, sufrágio livre e universal, segredo e igual valor do voto, a 
veracidade da propaganda eleitoral, liberdades de expressão e de informa-
ção e vedação ao anonimato, proteção à vida e à integridade física e moral 
(Constituição Federal, arts. 1º, caput e parágrafo único, 5º, caput, IV, IX e X, e 
14, caput e § 9º); 

Considerando a segurança jurídica para os eleitores, candidatos, par-
tidos e coligações; 

Considerando os valores fundamentais de transparência e confiança 
nas instituições, bem como o dever do Estado brasileiro de promover a de-
mocracia e eleições justas e livres com base em leis preestabelecidas.

Considerando a necessidade de orientar a atuação do Ministério Pú-
blico Eleitoral para promover a responsabilização, nos âmbitos eleitoral e cri-
minal, de agentes de condutas infringentes da legislação eleitoral;

Considerando que os órgãos de polícia judiciária têm atribuição de en-
caminhar informações de atos ilícitos ao Ministério Público, que então adota-
rá as providências legais cabíveis;

RESOLVE:

Expedir instrução para orientar a atuação do Ministério Público Elei-
toral em relação à comunicação de condutas nestas eleições gerais e presi-
denciais de 2018 (primeiro e segundo turnos), para assegurar o livre exercício 
do voto, eleições justas e livres e a democracia preconizada na Constituição, 
notadamente as que caracterizem notícias falsas (fake news) e discursos e 
práticas de coação, ódio e intolerância com motivação político-eleitoral;

Instrui a adoção das medidas judiciais necessárias para, entre outras:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
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(1) resguardar a livre manifestação de pensamento e convicções polí-
ticas por parte dos cidadãos que não violem outros bens jurídicos 
igualmente tutelados pela ordem constitucional.

(2) promover a responsabilização por ato de propaganda eleitoral ir-
regular que (Código Eleitoral, arts. 242 e 243):

a) crie, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emo-
cionais ou passionais;

b) faça apologia a guerra, a processos violentos para subverter o 
regime, a ordem política e social ou a preconceitos de raça ou de classes;

c) incite atentado contra pessoa ou bens;

d) instigue à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de or-
dem pública;

e) implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinhei-
ro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

f) perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instru-
mentos sonoros ou sinais acústicos;

g) calunie, difame ou injurie quaisquer pessoas, bem como órgãos 
ou entidades que exerçam autoridade pública.

(3) promover a persecução de crimes eleitorais que comprometem a 
integridade do processo eleitoral, notadamente:

a) abuso de poder econômico, político, dos meios de comunicação 
social, inclusive na internet e redes sociais (Constituição Federal, art. 14, §§ 
9º, 10 e 11; Lei Complementar nº 64/90, arts. 19 e 22, XIV; Código Eleitoral, 
art. 237); 

b) a arrecadação ilícita e gasto ilegal de recursos em campanha 
eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 30-A);

c) captação ilícita de sufrágio (Lei nº 9.504/97, art. 41-A, caput);

d) coação eleitoral consistente na prática de atos de violência ou gra-
ve ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto (Lei nº 9.504/97, art. 41-A, §2º);

e) conduta vedada por lei aos agentes públicos durante o proces-
so eleitoral (Lei nº 9.504/97, arts. 73 a 77).
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(4) promover a persecução penal de condutas criminosas, entre outras 
as seguintes:

a) contratar direta ou indiretamente grupo de pessoas com a fi-
nalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para 
ofender a honra ou atingir a imagem de candidato, partido ou coligação (Lei 
nº 9.504/97, art. 57-H, § 1º); 

b) prestar serviços relativos à emissão de mensagens ou comen-
tários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, 
partido ou coligação (Lei nº 9.504/97, art. 57-H, § 2º);

c) divulgar fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou 
candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado (Código 
Eleitoral, art. 323);

d) promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais 
(Código Eleitoral, art. 296);

e) dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para ou-
trem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto 
e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita 
(Código Eleitoral, art. 299);

f) usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, 
ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visa-
dos não sejam conseguidos (Código Eleitoral, art. 301);

g) divulgar qualquer espécie de propaganda de partidos políticos 
ou de seus candidatos no dia da eleição (Lei nº 9.504/97, art. 39, §5º, III);

h) fornecer transporte ou alimentação a eleitor desde o dia ante-
rior até o posterior à eleição (Lei nº 6.091/74, art. 11, III);

i) causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado 
na votação ou na totalização de votos ou a suas partes (Lei nº 9.504/97, art. 
72, III; Código Eleitoral, art. 339);

j) incitar atentado pessoal por inconformismo político (Lei nº 
7.170/83, art. 23, IV c/c art. 20);

k) fazer propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração 
da ordem política ou social, de discriminação racial, de luta pela violência entre 
as classes sociais ou de perseguição religiosa (Lei nº 7.170/83, art. 22).

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018
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(5) assegurar a duração razoável do processo e os meios que garantam 
sua celeridade.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral Eleitoral

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 31 DE JULHO DE 2018.

A PROCURADORA-GERAL ELEITORAL, em conformidade com o pre-
visto no art. 24, VIII, do Código Eleitoral, que lhe atribui a competência para 
expedir instruções para órgãos do Ministério Público Eleitoral:

Considerando a atribuição constitucional do Ministério Público de de-
fender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e indi-
viduais indisponíveis (Constituição Federal, art. 127);

Considerando que compete à Procuradora-Geral da República, como 
chefe do Ministério Público Eleitoral, zelar pela fiel observância das leis elei-
torais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo país (art. 24, 
VI, do Código Eleitoral);

Considerando a tutela constitucional da integridade, normalidade e 
legitimidade das eleições (Constituição Federal, art. 14, § 9°);

Considerando a segurança jurídica para os eleitores, candidatos, par-
tidos e coligações;

Considerando os valores fundamentais de transparência e confiança 
nas instituições, bem como o dever do Estado brasileiro de promover a de-
mocracia e eleições justas e livres com base em leis preestabelecidas;

Considerando a necessidade de orientar a atuação do Ministério Pú-
blico Eleitoral para promover a responsabilização, nos âmbitos eleitoral e cri-
minal, de agentes de condutas infringentes da legislação eleitoral;

Considerando o recente estabelecimento de financiamento com re-
cursos públicos do Tesouro Nacional das campanhas eleitorais, bem como 
o caráter preponderante dessa fonte de custeio a partidos e candidatos nas 
eleições (Lei nº 13.487/2017);
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Considerando a limitação imposta pela Lei nº 9.504/97, art. 23, às doa-
ções e às contribuições estimáveis em dinheiro de pessoas físicas a candidato 
específico ou partido;

RESOLVE:

Expedir instrução para orientar a atuação do Ministério Público Eleito-
ral em relação às doações e contribuições estimáveis em dinheiro de pessoas 
físicas, a partidos políticos e candidatos, que ultrapassem os limites previstos 
na legislação eleitoral.

Art 1º O cruzamento entre os rendimentos da pessoa física e os valo-
res doados a partidos políticos e candidatos, assim como a respectiva apu-
ração de indício de excesso, feitos pela Receita Federal e   comunicados até 
30 de julho do ano seguinte ao da apuração ao Ministério Público Eleitoral, 
devem  embasar  medidas judiciais com vistas à aplicação das sanções legais 
(Lei nº 9.504/97, art. 24-C, § 3o).

Art 2º O Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) deve ser instau-
rado para apurar eventuais irregularidades relativas à doação em dinheiro 
de pessoas físicas a candidato específico ou a partido, sempre que houver 
indícios de desrespeito aos limites previstos na legislação em vigor, especial-
mente quando houverem ultrapassado o limite de 10% (dez por cento):

I. dos rendimentos brutos declarados no ano anterior à eleição, para 
doadores isentos ou não do pagamento de imposto de renda; 

II. do teto de isenção do imposto de renda, para doadores que não 
apresentaram declaração de imposto de renda no ano anterior à eleição. 

Parágrafo único. Para cônjuges doadores casados entre si também 
devem ser observados os parâmetros deste artigo quanto ao total dos ren-
dimentos brutos informados na declaração conjunta de imposto de renda, 
sem prejuízo de eventual análise da doação individual de cada um dos côn-
juges em relação ao limite imposto por lei.

Art 3º Nas doações a partidos políticos e candidatos estimáveis em 
dinheiro, referentes à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade 
do doador ou à prestação própria de serviços, o Ministério Público Eleito-
ral deve priorizar os casos em que as contribuições sejam maiores que  R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais) e houverem ultrapassado os limites do arti-
go 2o desta Instrução. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 31 DE JULHO DE 2018
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Art 4º É dispensável a instauração de procedimento investigatório 
fora das hipóteses dos artigos 2o e 3o desta Instrução, admitido o lançamen-
to da respectiva fundamentação no próprio sistema em que feita a comuni-
cação ao órgão do Ministério Público Eleitoral com atribuição para o feito.

Art 5º O Procedimento Preparatório Eleitoral deve ser arquivado 
quando:

I. não restar comprovada, ao final da instrução, a doação ou a contri-
buição em excesso;

II. o fato noticiado não constituir ilícito eleitoral;

III. restar demonstrado que o investigado não praticou ou concorreu 
para a infração.

§ 1º É facultado ao Ministério Público promover o arquivamento sim-
plificado e coletivo, mesmo que apenas em meio eletrônico, das investiga-
ções relacionadas a supostas doações e contribuições em excesso por pessoa 
física a partidos políticos e candidatos.

§ 2º Nos casos de arquivamento promovido por Promotor Eleitoral, 
os feitos devem ser encaminhados para a homologação à Procuradoria Re-
gional Eleitoral da respectiva unidade da federação. 

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral Eleitoral 

RESOLUÇÃO CSMPF Nº 191, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019.

Altera a Resolução nº 159, de 6 de outubro de 2015, que fixa re-
gras que orientam o exercício de plantão nas unidades do Minis-
tério Público Federal.

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 
exercício da competência prevista no art. 57, I, alíneas “c” e “d”, da LC n° 75, de 
20 de maio de 1993, e considerando a deliberação tomada na 1ª Sessão Ordi-
nária, realizada em 5 de fevereiro de 2019 (PGEA nº 1.00.000.001822/2016-
28), resolve:
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Art 1º O art. 1° da Resolução CSMPF n° 159, de 6 de outubro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 1º As unidades do Ministério Público Federal, em todos os 
graus, manterão plantão dos membros do Ministério Público 
Federal, consoante as escalas por elas fixadas, observados os 
termos desta Resolução.

§ 1º O plantão junto à Justiça Federal de 1ª instância será cum-
prido pela unidade estadual, admitindo-se a organização de 
plantão com abrangência regional, ou local, em Procuradoria da 
República em município, quando houver plantão na subseção 
judiciária correspondente ou a necessidade do serviço o indicar.

§ 2º Os Procuradores Regionais Eleitorais e seus Substitutos, 
bem como os Procuradores Eleitorais Auxiliares junto às Pro-
curadorias Regionais Eleitorais e à Procuradoria Geral Eleitoral, 
atuarão em regime de plantão eleitoral.

Art 2º O art. 2° da Resolução CSMPF n° 159, de 6 de outubro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 2º O quantitativo de plantonistas e a escala de plantão serão 
veiculados em portaria do(a) Procurador(a)-Geral da República, 
no caso da Procuradoria Geral da República, do(a) Procurador(a)-
-Chefe de cada Unidade, ouvido o colegiado de membros respec-
tivo, e do(a) Procurador(a) Regional Eleitoral em cada Estado.

Art 3º O art. 6° da Resolução CSMPF n° 159, de 6 de outubro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 6º Ressalvado o exercício da função eleitoral, a atuação no 
plantão é geral, não havendo vinculação com a matéria referen-
te ao ofício titularizado pelo membro plantonista.

Art 4º O art. 9º, caput e o §1°, da Resolução CSMPF n° 159, de 6 de outu-
bro de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art 9º Os membros do Ministério Público Federal que cumpri-
rem plantão nos termos do art. 1° da presente Resolução terão 
direito a compensação, à base de 24 (vinte e quatro) horas de 
plantão por um dia de descanso.

RESOLUÇÃO CSMPF Nº 191, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
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§ 1º Ressalvado o período do recesso forense, a compensação 
observará o limite máximo de 30 (trinta) dias ao ano.

Art 5º O art. 9° da Resolução CSMPF n° 159, de 6 de outubro de 2015, é 
acrescido dos §§ 4º e 5º, com a seguinte redação:

Art 9º ..............................................................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................

§ 4º A não fruição da compensação, por necessidade de serviço, im-
plica sua conversão em pecúnia, a requerimento da parte interessada, apli-
cando-se o mesmo regime relativo ao artigo 222, inciso III, da Lei Comple-
mentar n° 75, de 1993.

§ 5º O requerimento de conversão a que se refere o parágrafo anterior 
pode ser formulado a qualquer tempo, e incidirá sobre os plantões dos últi-
mos 12 (doze) meses sem a respectiva compensação.

Art 6º Acrescente-se à Resolução CSMPF n° 159, de 6 de outubro de 
2015, artigo 9º-A, com a seguinte redação:

Art 9º–A Os consectários legais decorrentes da conversão a que 
se refere o §4° do art. 9° ficam condicionados à disponibilidade 
orçamentária e financeira, observado o limite máximo de 30 
(trinta) dias ao ano.

Art 7º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
providenciando-se, na sequência, a publicação do texto consolidado da Re-
solução n° 159, de 6 de outubro de 2015.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Presidente

Luciano Mariz Maia
Conselheiro

Ela Wiecko Volkmer  
de Castilho
Conselheira

Nicolao Dino
Conselheiro

Maria Caetana  
Cintra Santos
Conselheira

Alcides Martins
Conselheiro

Celia Regina Souza Delgado
Conselheira

Hindemburgo 
Chateaubriand P. D. Filho
Conselheiro

Nivio de Freitas Silva Filho
Conselheiro

Luiza Cristina Fonseca 
Frischeisen
Conselheira
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PORTARIA PGR/MPF Nº 134, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições e 
com fundamento nos arts. 49 e 73 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993; considerando as eleições que serão realizadas no corrente ano e a 
prioridade legalmente deferida ao serviço eleitoral; considerando a série his-
tórica do fluxo processual de autos judiciais nos últimos quatro exercícios; 
considerando o quantitativo de eleitores e de zonas eleitorais em cada uni-
dade da federação; resolve:

Art 1º Autorizar os Procuradores Regionais Eleitorais no Distrito Fe-
deral e nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e 
Tocantins a atuarem exclusivamente na função eleitoral, com prejuízo de 
suas funções em seus ofícios originários, no período de 1º de março de 2018 
a 31 de janeiro de 2019.

Art 2º Autorizar o Procurador Regional Eleitoral titular e o substituto 
no Estado de São Paulo a atuarem exclusivamente e em caráter permanente 
na função eleitoral.

Art 3º Autorizar os Procuradores Regionais Eleitorais titulares nos 
Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul a atuarem exclusivamente e em caráter permanente na fun-
ção eleitoral.

Art 4º Os servidores da assessoria do ofício originário dos membros 
do Ministério Público Federal, previstos nesta portaria, atuarão exclusiva-
mente nas atividades pertinentes à Procuradoria Regional Eleitoral, no perí-
odo correspondente à exclusividade na função eleitoral.

Art 5º Fica revogada a Portaria PGR/MPF nº 144, de 25 de fevereiro de 
2015, publicada no D.O.U., Seção 1, pág. 75, de 26 de fevereiro de 2015.

Art 6º Esta portaria produz efeitos a partir da data de sua publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

PORTARIA PGR/MPF Nº 134, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018
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PORTARIA PGR/MPF Nº 270, DE 23 DE ABRIL DE 2018.

Dispõe sobre pagamento de serviço extraordinário decorrente 
da atividade eleitoral do Ministério Público Federal para 2018. 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 49, inciso XX da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993, considerando o calendário eleitoral do ano em curso, aprovado pela 
Resolução TSE nº 23.555, publicada no DJE de 18 de dezembro de 2017, resolve: 

Art 1º O serviço extraordinário decorrente da atividade eleitoral será 
autorizado pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral e pelo Procurador Regional 
Eleitoral, de acordo com referenciais monetários atribuídos pela Secretaria 
Geral.

Art 2º A designação dos servidores que exercerão serviço extraordi-
nário deverá ser feita por escrito, pelas autoridades responsáveis pela gestão 
da Procuradoria-Geral Eleitoral e das Procuradorias Regionais Eleitorais. 

Art 3º O período autorizado para a execução de serviço extraordinário 
decorrente da atividade eleitoral é de 126 dias, entre o dia 15 de agosto, que 
se refere ao último dia de requerimento de registro de candidaturas, e o dia 
19 de dezembro, que é a data limite para a diplomação dos candidatos, de 
acordo com o art. 11 da Lei nº 9.504/97. 

Art 4º O início da contagem do serviço extraordinário dar-se-á a par-
tir da primeira hora que exceder as 40 (quarenta) horas do banco de horas, 
para fins de remuneração, em função dos limites financeiros impostos para 
despesas primárias pela Emenda Constitucional nº 95. 

Art 5º O valor da hora do serviço extraordinário decorrente da ativi-
dade eleitoral corresponde à divisão da remuneração mensal do servidor 
por 175 (cento e setenta e cinco), excluídas as parcelas indenizatórias e os 
adicionais de insalubridade, periculosidade, radiação ionizante, noturno, 
bem como de férias, a gratificação natalina e a vantagem pecuniária indivi-
dual prevista na Lei nº 10.698, de 02/07/2003, com o acréscimo de 50% (cin-
quenta por cento), nos dias úteis, e de 100% (cem por cento), nos domingos 
e feriados, de acordo com a Portaria PGR/MPU nº 707, de 20 de dezembro 
de 2006. 
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Parágrafo único. Deverá ser observado o repouso mínimo de 8 (oito) 
horas diárias.

Art 6º Os referenciais monetários serão calculados por meio da de-
finição de índices para cada Procuradoria Regional Eleitoral e para a Vice-
-Procuradoria-Geral Eleitoral de acordo com a movimentação processual e o 
número de registros de candidaturas.

§ 1º Será definido o limite orçamentário máximo para cada unidade 
eleitoral, de acordo com o limite orçamentário global definido pelo Secretá-
rio-Geral do Ministério Público da União.

§ 2º Para a elaboração do índice de distribuição proporcional dos re-
ferenciais monetários programados para o serviço extraordinário das Pro-
curadorias Regionais Eleitorais serão utilizados os seguintes percentuais: I 
- 56,0% para o critério de movimentação processual de autos judiciais no 
período de janeiro de 2014 a março de 2018; II - 24,0% do limite orçamentá-
rio global para o critério do número de registros de candidaturas da eleição 
geral de 2014.

§ 3º Para a Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral, levando-se em conside-
ração a movimentação processual da eleição geral de 2014, será atribuído o 
percentual de 20,0% do limite orçamentário global. 

Art 7º As solicitações para pagamento de serviço extraordinário de-
corrente da atividade eleitoral serão feitas por meio de formulário próprio e 
encaminhadas à Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio do sistema Úni-
co, até o 5º dia útil do mês subsequente à atividade, especificando-se o dia, o 
horário e a sua duração.

Art 8º A Secretaria de Gestão de Pessoas fará o controle da quantida-
de de horas de serviço extraordinário decorrente da atividade eleitoral auto-
rizadas para cada Procuradoria. 

Art 9º Compete ao Secretário-Geral do Ministério Público da União 
encaminhar os referenciais monetários máximos para cada unidade eleito-
ral e dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria. 

Art 10 Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradora-Geral da 
República. Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

PORTARIA PGR/MPF Nº 270, DE 23 DE ABRIL DE 2018
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PORTARIA PGR/MPF Nº 76, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2019.

Regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, a atua-
ção concentrada em polo junto ao Ofício da Procuradoria Regio-
nal Eleitoral, fixando seus Ofícios.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral;

Considerando o disposto no artigo 77, da Lei Complementar nº 75, de 
20 de maio de 1993;

Considerando a necessidade no serviço nas Procuradorias Regionais 
Eleitorais decorrente do expressivo aumento dos recursos públicos destina-
dos ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais;

Considerando o financiamento público para ampliação da participa-
ção das mulheres na política;

Considerando a exiguidade do prazo prescricional dos ilícitos eleito-
rais e a necessidade de pronta atuação e resposta do sistema de Justiça;

Considerando que os feitos eleitorais, entre o registro de candidaturas 
e o segundo turno das eleições, possuem prioridade legal para o Ministério 
Público (Lei 9504, art. 94);

Considerando que à apuração nos delitos eleitorais a lei atribui priori-
dade sobre as atribuições regulares de órgãos e instituições (Lei Complemen-
tar 64, artigo 26-B, § 2o);

Considerando que o princípio constitucional da duração razoável do 
processo na Justiça Eleitoral é legalmente fixado em um ano para os proces-
sos que possam resultar em perda de mandato eletivo (Lei 9504, art. 97-A);

Resolve disciplinar no âmbito  do Ministério Público Eleitoral, a atua-
ção concentrada em polo junto ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral, 
fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da  Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
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prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Parágrafo único. Os ofícios especializados de atuação concentrada em 
polo junto ao Ofício da  Procuradoria Regional Eleitoral, de caráter perma-
nente ou temporário, podem ser:

IV. Ofício Regional Eleitoral Adjunto;

V. Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

VI. Ofício de Contencioso Eleitoral;  

VII. Ofício de  Revisão Eleitoral; e

VIII. Ofício Eleitoral Auxiliar.

Art 2º O Procurador Regional Eleitoral coordena a atuação do Minis-
tério Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral e dirige na respectiva unidade da fe-
deração as atividades do setor.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral exerce suas funções em man-
dato de dois anos, podendo ser reconduzido uma vez.

§ 1º Nos ofícios permanentes especializados de atuação concentrada 
em polo junto ao Ofício da  Procuradoria Regional Eleitoral, a investidura se 
dá a termo, coincidente com o término do mandato do Procurador Regional 
Eleitoral, podendo ser renovada.

§ 2º Os titulares dos ofícios permanentes especializados de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral são escolhidos 
conjuntamente com o Procurador Regional Eleitoral pelo Colégio de Procu-
radores da respectiva unidade.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Ofício da  Procuradoria Regional Eleitoral, 
cabe ao Procurador Regional Eleitoral indicar ao Procurador-Geral Eleitoral 
o membro que atuará no ofício até o término do mandato do Procurador 
Regional Eleitoral.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral substituto é titular do Ofício 
Regional Eleitoral Adjunto, substitui o Procurador Regional Eleitoral em 

PORTARIA PGR/MPF Nº 76, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2019
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seus impedimentos, sucede no caso de vacância e exerce atribuições parti-
lhadas com o Procurador Regional Eleitoral.

Art 5º Ao Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Elei-
toral incumbe, entre outras matérias partidárias e patrimoniais que lhe fo-
rem atribuídas:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados ao partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e zelar 
pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção partidária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios; e 

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao Ofício de Contencioso Eleitoral incumbe preferencialmente 
atuar nas ações penais eleitorais, entre outras matérias sancionatórias e de 
responsabilização que lhe forem afetadas pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 7º Ao Ofício de Revisão Eleitoral, que funciona colegiadamente 
sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da Federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;
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V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões; e

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da Federação.

Art 8º Ao Ofício Eleitoral Auxiliar incumbe a atuação perante os juízes 
auxiliares dos Tribunais Regionais Eleitorais competentes para as matérias 
pertinentes à Lei n°. 9.504/97, notadamente propaganda eleitoral, reclamações 
e representações eleitorais, nos termos do artigo 96, § 3o, da Lei das Eleições.

§ 1º O Ofício Eleitoral Auxiliar é composto por até três membros, indi-
cados pelo Procurador Regional Eleitoral ao  Procurador-Geral Eleitoral.

§ 2º O Ofício Eleitoral Auxiliar é temporário, devendo sua instalação 
ocorrer no ano em que se realizam eleições gerais regulares, para as quais os 
Tribunais Regionais Eleitorais instituem a instância dos juízes auxiliares, nos 
termos artigo 96 da  Lei n°. 9.504/97.

Art 9º A instalação dos ofícios de atuação concentrada em polo junto 
ao Ofício da  Procuradoria Regional Eleitoral é feita por ato do Procurador-
-Geral da República aprovando proposta detalhada de repartição de atribui-
ções entre os ofícios de cada polo de atuação concentrada eleitoral e a defi-
nição de metas de desempenho e  resultados planejados conforme plano de 
atuação pactuado com a Procuradoria-Geral Eleitoral.

§ 1º O Procurador Regional Eleitoral deve apresentar a proposta de 
repartição de atribuições ao Procurador-Geral Eleitoral atendendo às es-
pecificidades da respectiva unidade da federação e ao princípio do in dubio 
pro societate a presidir o exercício da atividade ministerial e a composição de 
eventuais divergências entre os ofícios.

PORTARIA PGR/MPF Nº 76, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2019
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§ 2º O plano de atuação pode ser diferido para até noventa dias após 
o início do funcionamento efetivo da nova repartição de atribuições no polo 
de atuação concentrada junto ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral.

§ 3º A proposta de repartição de atribuições deve prever as regras de 
acumulação de ofícios e substituição nos afastamentos dos integrantes do polo 
de atuação concentrada junto ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral.

§ 4º A investidura em  ofícios especializados de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral pode se dar com acumula-
ção de outro ofício.

Art 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA PGR/MPF Nº 132, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.*

Aprova proposta de repartição de atribuições entre os Ofícios e 
instala-os no polo de atuação concentrada junto à Procuradoria 
Regional Eleitoral no estado de Minas Gerais.

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de Minas 
Gerais é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de Minas Gerais:

I.  Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral (art. 1º da Port. PGR/MPF n° 76, de 
7/2/2019).

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de 
Minas Gerais:
*Instalação do polo de atuação concentrada junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de Minas Gerais 
(alterada pela Portaria PGR/MPF N° 749/2019). 
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I. Daniela Batista Ribeiro - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Carlos Henrique Dumont Silva - Oficio de Fiscalização Partidária e 
Patrimônio Público Eleitoral;

III. Bruno Nominato de Oliveira - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Angelo Giardini de Oliveira, Daniela Batista Ribeiro e Carlos Hen-
rique Dumont Silva - Oficio de Revisão Eleitoral (art. 1º da Port. PGR/MPF n° 
76, de 7/2/2019).

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de Minas Gerais 
possui como termo final o encerramento do mandato do atual Procurador 
Regional Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 132, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA JUNTO À 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral; considerando o disposto no artigo 77, da Lei Complementar 
n° 75, de 20 de maio de 1993; considerando o disposto na Portaria PGR/MPF 
n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o seguinte regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado 
de Minas Gerais, fixando seus Ofícios:

PORTARIA PGR/MPF Nº 132, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019
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Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo junto ao 
Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições específicas, sem 
caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato prioritário e re-
solução a questões complexas ou de maior especialização, otimizando a eficiên-
cia e a efetividade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
estado de Minas Gerais:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral (art. 1º da Port. PGR/MPF n° 76, de 
7/2/2019).

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral coordena a atuação do Minis-
tério Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral e dirige as atividades do setor (Art. 2º 
da Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019).

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador Re-
gional Eleitoral indica ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que atuará no 
ofício até o término do seu mandato (art. 3º, §3º, da Port. PGR/MPF n. 76, de 
7/2/2019).

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância. (art. 4º da Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019).

Parágrafo único. Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.
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Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e zelar 
pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção partidária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal (art. 6º da Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019);

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral, em regime de acu-
mulação a suas demais funções e sob a coordenação do Procurador Regional 
Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da Federação;
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IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da Federação. (art. 7º da Port. PGR/MPF 
n. 76, de 7/2/2019)

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, ob-
servando-se o quórum presencial mínimo de dois membros de sua compo-
sição, bem como o princípio de maioria simples.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral (art. 9º, §3º, da 
Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019).
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§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos titulares dos ofícios especializados, ca-
berá ao PRE cumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 132, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

Plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Eleitoral jun-
to à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de Minas Gerais.

Resultados planejados para o Ofício de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas partidárias, 
articulando iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Pro-
curadoria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualiza-
dos Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.
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4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.
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5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
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de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
do atualizados Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para 
tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 134, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aprova proposta de repartição de atribuições entre os Ofícios e 
instala-os no polo de atuação concentrada junto à Procuradoria 
Regional Eleitoral no estado da Paraíba.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado da Paraíba 
é presidida pelo regimento em anexo. 

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado da Paraíba:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;
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IV. Oficio de Revisão Eleitoral (art. 1º da Port. PGR/MPF n° 76, de 
7/2/2019).

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado da 
Paraíba:

I. Rodolfo Alves Silva - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto - Oficio de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Rodrigo Gomes Teixeira - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Victor Carvalho Veggi, Rodolfo Alves Silva e Sérgio Rodrigo Pi-
mentel de Castro Pinto - Oficio de Revisão Eleitoral (art. 1º da Port. PGR/MPF 
n° 76, de 7/2/2019).

Art 4º  A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado da Paraíba possui 
como termo final o encerramento do mandato do atual Procurador Regio-
nal Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 134, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA JUNTO 
À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
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Código Eleitoral; considerando o disposto no artigo 77, da Lei Complemen-
tar n° 75, de 20 de maio de 1993; considerando o disposto na Portaria PGR/
MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o seguinte regimento 
da atuação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral 
no estado da Paraíba (PRE-PB), que estabelece as regras de repartição de 
atribuições entre os ofícios eleitorais especializados, nos seguintes termos:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
estado da Paraíba:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral (art. 1º da Port. PGR/MPF n° 76, de 
7/2/2019).

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral coordena a atuação do Minis-
tério Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral e dirige as atividades do setor (Art. 2º 
da Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019).

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador Regio-
nal Eleitoral indica ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que atuará no ofício 
até o término do seu mandato. (art. 3º, §3º, da Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019).

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância. (art. 4º da Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019).

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto recebe a distribuição aleató-
ria à razão de 50% em relação à distribuição do Oficio do PRE.
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§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite; e

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e zelar 
pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção partidária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal; (art. 6º da Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019)

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
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membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral, em regime de acu-
mulação a suas demais funções e sob a coordenação do Procurador Regional 
Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da Federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da Federação (art. 7º da Port. PGR/MPF 
n. 76, de 7/2/2019).

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, ob-
servando-se o quórum presencial mínimo de dois membros de sua compo-
sição, bem como o princípio de maioria simples.
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§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º (art. 9º, §3º, da 
Port. PGR/MPF n. 76, de 7/2/2019).

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos titulares dos ofícios especializados, ca-
berá ao PRE cumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 134, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

Plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Eleitoral jun-
to à Procuradoria Regional Eleitoral no estado da Paraíba.

RESULTADOS PLANEJADOS PARA O OFÍCIO DE FISCALIZAÇÃO 
PARTIDÁRIA E PATRIMÔNIO PÚBLICO ELEITORAL:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.
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2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos de Administrativos Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias. 

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
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conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias. 

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
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Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judiciais, 
originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão de filia-
ção partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação partidá-
ria; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e correição 
eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, mantendo atualiza-
dos Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 136, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado da 
Bahia e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais 
especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de 
fevereiro de 2019.
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A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado da Bahia 
(PRE/BA):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Parágrafo único. Os critérios de repartição de atribuições entre os ofí-
cios ora instalados e as respectivas metas de desempenho e plano de traba-
lho são objeto, respectivamente, dos Anexos I e II da presente portaria.

Art 2º Ficam designados os seguintes Procuradores da República 
como titulares dos ofícios indicados no artigo 1º:

I. Ovídio Augusto Amoedo Machado - Oficio Regional Eleitoral Ad-
junto;

II. Fernando Túlio da Silva - Oficio de Fiscalização Partidária e Patri-
mônio Público Eleitoral;

III. Samir Cabus Nachef Júnior - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Cláudio Alberto Gusmão Cunha, Ovídio Augusto Amoedo Macha-
do e  Fernando Túlio da Silva - Oficio de Revisão Eleitoral.

Parágrafo único. A investidura dos titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo na PRE/BA possui como termo final o encerramento do 
mandato do atual Procurador Regional Eleitoral.

Art 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge
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ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 136, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA BAHIA

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado da Bahia (PRE/BA), que estabelece as regras de repartição de atribui-
ções entre os ofícios eleitorais especializados, nos seguintes termos:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público na área eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado da Bahia:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde tem assento 
com exclusividade, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.
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Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distribuição equi-
valente a 20% dos feitos judiciais e extrajudiciais distribuídos ao Oficio do 
PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;
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VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da Federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
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tratégica e revisão de outra unidade da Federação (art. 7º da Port. PGR/MPF 
n. 76, de 7/2/2019).

§ 1º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, por 
maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois mem-
bros de sua composição.

§ 2º O Ofício de Revisão Eleitoral tem como titular o Procurador Re-
gional Eleitoral, figurando como membros o Procurador Regional Eleitoral 
Adjunto e o titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público 
Eleitoral.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.  

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.
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ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 136, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo 
Eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado da 
Bahia.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização  
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.
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7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
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celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleitoral, 
sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas para 
assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judiciais, 
originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão de filia-
ção partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação partidá-
ria; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e correição 
eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, mantendo atualiza-
dos Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.
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3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 146, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.*

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Rio de Janeiro e de repartição de atribuições entre os ofícios elei-
torais especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 
7 de fevereiro de 2019, até 30 de setembro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio de 
Janeiro (PRE/RJ):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Parágrafo único. Os critérios de repartição de atribuições entre os ofí-
cios ora instalados e as respectivas metas de desempenho e plano de traba-
lho são objeto, respectivamente, dos Anexos I e II da presente portaria.

Art 2º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo perante a Procuradoria Regional Eleitoral no estado 
do Rio de Janeiro:

I. Maurício da Rocha Ribeiro - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

* Alterada pela Portaria PGR/MPF nº 567/2019. 
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II. Paulo Roberto Berenger Alves Carneiro - Oficio de Fiscalização Par-
tidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Adriana de Farias Pereira - Oficio de Contencioso Eleitoral; e

IV. Sidney Pessoa Madruga, Maurício da Rocha Ribeiro e Paulo Ro-
berto Berenger Alves Carneiro - Ofício de Revisão Eleitoral.

Parágrafo único. A investidura dos titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo na PRE/RJ possui como termo final o encerramento do 
mandato do atual Procurador Regional Eleitoral.

Art 3º Essa portaria e respectivos anexos entram em vigor na data da 
publicação e terão validade até o dia 30 de setembro de 2019, data do térmi-
no do mandato do atual Procurador Regional Eleitoral.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 146, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Rio de Janeiro (PRE/RJ), que estabelece as regras de repartição de 
atribuições entre os ofícios eleitorais especializados, com validade até o dia 
30 de setembro de 2019, nos seguintes termos:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo pe-
rante o Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições espe-
cíficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.
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Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo perante o Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Rio de Janeiro:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral; e

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral coordena as funções do Minis-
tério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde tem assento com 
exclusividade, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distribuição equiva-
lente a 20% dos feitos judiciais e extrajudiciais distribuídos ao Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
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partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, perante os Promotores Eleitorais e às Polícias Fede-
ral e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional 
do membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efeti-
vidade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da Federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;
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V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da Federação (art. 7º da Port. PGR/MPF 
n. 76, de 7/2/2019).

§ 1º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, por 
maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois mem-
bros de sua composição.

§ 2º O Ofício de Revisão Eleitoral tem como titular o Procurador Re-
gional Eleitoral, figurando como membros o Procurador Regional Eleitoral 
Adjunto e o titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público 
Eleitoral.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão perante o Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra prevista no art. 4°, § 1º.
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§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos, observadas as 
regras de afastamentos dos ofícios originários.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

PORTARIA PGR/MPF Nº 151, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aprova proposta de repartição de atribuições entre os Ofícios e 
instala-os no polo de atuação concentrada junto à Procuradoria 
Regional Eleitoral no Estado de Rondônia.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de Rondô-
nia é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de Rondônia:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado de 
Rondônia:
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I. João Gustavo de Almeida Seixas - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha - Oficio de Fiscalização Parti-
dária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Bruno Rodrigues Chaves - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Luiz Gustavo Mantovani, João Gustavo de Almeida Seixas e Gisele 
Dias de Oliveira Bleggi Cunha - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentra-
da em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Rondônia 
possui como termo final o encerramento do mandato do atual Procurador 
Regional Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 151, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA JUNTO 
À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE 

RONDÔNIA

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral; considerando o disposto no artigo 77, da Lei Complementar 
n° 75, de 20 de maio de 1993; considerando o disposto na Portaria PGR/MPF 
n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o seguinte regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
de Rondônia, fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo 
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junto ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Rondônia 
exercem atribuições específicas, sem caráter exclusivo, por investidura em 
mandato, conferindo trato prioritário e resolução a questões complexas ou 
de maior especialização, otimizando a eficiência e a efetividade da atuação 
institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado de Rondônia:

I. Ofício Regional Eleitoral Adjunto;

II. Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Ofício de Contencioso Eleitoral; e

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Procurador Regional Eleitoral coordena a atuação do Ministé-
rio Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral e dirige as atividades do setor. 

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador Re-
gional Eleitoral indica ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que atuará no 
ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto recebe a distribuição aleatória 
à razão de 25% dos novos feitos em relação à distribuição do Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.
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Art 5º Ao titular do Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, ocupado em acumulação com o Ofício original de seu titular, 
incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios; e

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Oficio de Contencioso Eleitoral, ocupado em acu-
mulação com o Ofício original de seu titular, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal; 

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral, em regime de acu-
mulação a suas demais funções e sob a coordenação do Procurador Regional 
Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

PORTARIA PGR/MPF Nº 151, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019



MPF | ATOS NORMATIVOS EM MATÉRIA ELEITORAL PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL  2018 / 2019

69

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da Federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões; e

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da Federação.

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, ob-
servando-se o quórum presencial mínimo de dois membros de sua compo-
sição, bem como o princípio de maioria simples.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, será realizado por revezamento, em escala previamente divulgada, pe-
los titulares dos ofícios especializados regulados neste ato e pelo Procurador 
Regional Eleitoral.
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Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º. 

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos titulares dos ofícios especializados, ca-
berá ao PRE cumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 151, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Elei-
toral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Ron-
dônia.

Resultados planejados para o Ofício de Fiscalização  
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarado sem processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
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na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nados a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 
dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
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a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
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tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais 
do Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 
dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
do atualizados Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para 
tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 207, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de 
Sergipe e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais 
especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de 
fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 



74

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Sergipe 
é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada em 
polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Sergipe (PR/SE):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação con-
centrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Sergipe:

I. Heitor Alves Soares - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Flávio Pereira da Costa Matias - Oficio de Fiscalização Partidária e 
Patrimônio Público Eleitoral;

III. João Bosco Araújo Fontes Júnior - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Eunice Dantas Carvalho, Heitor Alves Soares e Flávio Pereira da 
Costa Matias - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Sergipe possui 
como termo final o encerramento do mandato da atual Procuradora Regio-
nal Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge
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ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 207, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO 
ÂMBITO DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO 

ESTADO DE SERGIPE

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral; considerando o disposto no artigo 77 da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993; considerando o disposto na Portaria PGR/MPF 
nº 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o seguinte regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
de Sergipe, fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado de Sergipe:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena a atuação do 
Ministério Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é 
titular do assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do 
setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.
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Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distribuição equiva-
lente a 20% dos feitos judiciais e extrajudiciais distribuídos ao Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.
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Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral, em regime de acu-
mulação a suas demais funções e sob a coordenação do Procurador Regional 
Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.
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§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, ob-
servando-se o quórum presencial mínimo de dois membros de sua compo-
sição, bem como o princípio de maioria simples.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.  

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 207, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Eleito-
ral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Sergipe.

METAS E PLANO DE ATUAÇÃO PARA O OFÍCIO DE FISCALIZAÇÃO 
PARTIDÁRIA E PATRIMÔNIO PÚBLICO ELEITORAL:
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1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos de Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos de Administrati-
vos de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.
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METAS E PLANO DE ATUAÇÃO PARA O OFÍCIO DE 
CONTENCIOSO ELEITORAL:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

METAS E PLANO DE ATUAÇÃO PARA O OFÍCIO  
DE REVISÃO ELEITORAL:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
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ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais 
do Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 
dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

METAS E PLANO DE ATUAÇÃO PARA O OFÍCIO REGIONAL  
ELEITORAL ADJUNTO:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
do atualizados Procedimentos de Administrativos de Acompanhamento 
para tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.
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PORTARIA PGR/MPF Nº 208, DE 21 DE MARÇO DE 2019.*

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concen-
trada no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito 
Federal e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais 
especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de 
fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal é 
presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal 
(PRE/DF):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal:

I. Wellington Luís de Sousa Bonfim - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Francisco de Assis Marinho Filho - Oficio de Fiscalização Partidária 
e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Elton Ghersel - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. José Jairo Gomes, Wellington Luís de Sousa Bonfim e Francisco de 
Assis Marinho Filho - Oficio de Revisão Eleitoral.

* Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentrada no âmbito da Procuradoria Regional Elei-
toral no Distrito Federal e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais especializados,de que trata a 
Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de fevereiro de 2019 (alterada pela Portaria PGR/MPF N° 773/2019).
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Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal possui 
como termo final o encerramento do mandato do atual Procurador Regio-
nal Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 208, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO 
ÂMBITO DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO 

DISTRITO FEDERAL

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA,  no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral; considerando o disposto no artigo 77 da Lei Complemen-
tar nº 75, de 20 de maio de 1993; considerando o disposto na Portaria PGR/
MPF nº 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o seguinte regimento 
da atuação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no 
Distrito Federal, fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Distrito Federal:
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I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena a atuação do Mi-
nistério Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular 
do assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador Re-
gional Eleitoral indica ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que atuará no 
ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto recebe a distribuição aleató-
ria à razão de 30% em relação à distribuição do Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;
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III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral, em regime  de acu-
mulação a suas demais funções e sob a coordenação do Procurador Regional 
Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;
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VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 2º A distribuição de feitos ocorrerá de forma aleatória.

§ 3º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, 
ocorrendo preferencialmente de forma eletrônica, observando-se o princí-
pio da maioria simples.

§ 4º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado. 

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.  

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.
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§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 208, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Elei-
toral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal.

METAS E PLANO DE ATUAÇÃO PARA O OFÍCIO DE 
FISCALIZAÇÃO PARTIDÁRIA E PATRIMÔNIO PÚBLICO 

ELEITORAL:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos de Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos de Administrati-
vos de Acompanhamento para tal finalidade.
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6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

METAS E PLANO DE ATUAÇÃO PARA O OFÍCIO 
DE CONTENCIOSO ELEITORAL:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Distrito Federal, bem como da-
queles cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agili-
zar a sua conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as 
respectivas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.
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METAS E PLANO DE ATUAÇÃO PARA O OFÍCIO DE REVISÃO 
ELEITORAL:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União e do Distrito Federal, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

METAS E PLANO DE ATUAÇÃO PARA O OFÍCIO REGIONAL 
ELEITORAL ADJUNTO:

8. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
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do atualizados Procedimentos de Administrativos de Acompanhamento 
para tal finalidade.

9. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

10. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

11. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 212, DE 22 DE MARÇO DE 2019. 

Estabelece normas sobre demandas relacionadas à instalação de 
ofícios de atuação concentrada em polo junto às Procuradorias 
Regionais Eleitorais no País.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art., considerando o Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 
1/2014 e a Portaria PGR/MPF nº 76/2019, e:

Considerando a necessidade de sistematizar o processo de trabalho 
relativo a atuação concentrada em polo junto às Procuradorias Regionais 
Eleitorais do MPF;

Considerando a necessidade de controlar e conferir maior agilidade ao 
seu tramite dentro do MPF;

Considerando, por fim, a necessária observância aos princípios da ad-
ministração pública, notadamente, ao princípio da eficiência, resolve:

Art 1º Estabelecer normas básicas sobre o trâmite das demandas de-
correntes da instalação de Ofícios de atuação concentrada em polo junto às 
Procuradorias Regionais Eleitorais, criados pela Portaria PGR/MPF nº 76, de 
07 de fevereiro de 2019.

Art 2º A designação de membro para atuação em ofício especializado 
de atuação concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral se 
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dá por meio de Portaria aprovada pela Procuradora-Geral da República.

Art 3º Caso a investidura do membro do MPF em Ofício especializado 
de atuação concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral se 
dê com acumulação de outro ofício, deverá ser observado o disposto no art. 
58 do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, o recebimento da Gratificação 
por Exercício Cumulativo de Ofício se dará por todo o período de designação 
do membro junto ao ofício de atuação concentrada.

Art 4º À Subsecretaria de Gestão Documental e Processual ligada ao 
Gabinete da PGR compete:

I. Receber as portarias de criação de ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral e respectivas designação 
dos membros titulares.

II. Encaminhar, via sistema Único, cópias das portarias de criação de 
ofícios de atuação concentrada, para a Subsecretaria de Legislação de Pesso-
al – SUBLEGIS, da Secretaria de Gestão de Pessoas;

III. Comunicar à SUBLEGIS/SGP quaisquer alterações nas designa-
ções de membros em ofícios de atuação concentrada já criados, encami-
nhando, via sistema Único, cópia da respectiva portaria de designação;

Art 5º À Subsecretaria de Legislação de Pessoal, da Secretaria de Ges-
tão de Pessoas (SUBLEGIS/SGP) compete:

I. Receber, da SUBGEDP/PGR, as Portarias de criação de ofícios de 
atuação concentrada e eventuais alterações posteriores;

II. Analisar se as investiduras dos membros para os ofícios de atua-
ção concentrada geram a acumulação com o ofício de origem;

III. Na hipótese do inciso anterior, juntar em PGEA as Portarias e a 
relação dos membros que farão jus ao recebimento da gratificação com res-
pectivas datas de início e fim do mandato;

IV. Encaminhar o PGEA, via sistema Único, à Subsecretaria de Remu-
neração de Pessoal, da Secretaria de Gestão de Pessoas (SUBREP/SGP), até o 
3º dia útil do mês subsequente.
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Art 6º À Subsecretaria de Remuneração de Pessoal, da Secretaria de 
Gestão de Pessoas compete:

I. Receber, da SUBLEGIS/SGP, PGEA contendo as Portarias de desig-
nação de membros para ofícios de atuação concentrada e relação dos mem-
bros que farão jus ao recebimento da GECO; 

II. Registrar, mensalmente, as informações referentes ao pagamento 
ou não pagamento da GECO nas folhas de pagamento correspondentes.

Art 7º Os casos omissos e as dúvidas na aplicação desta Instrução de 
Serviço serão dirimidas pelo Secretário-Geral. 

Raquel Elias Ferreira Dodge

PORTARIA PGR/MPF Nº 219, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Espírito Santo e de repartição de atribuições entre os ofícios elei-
torais especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 
7 de fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Espírito 
Santo é definida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Espírito Santo 
(PRE/ES):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;
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IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Espírito Santo:

I. André Carlos de Amorim Pimentel Filho - Oficio Regional Eleitoral 
Adjunto;

II. Edmar Gomes Machado - Oficio de Fiscalização Partidária e Patri-
mônio Público Eleitoral;

III. Júlio César de Castilhos Oliveira Costa - Oficio de Contencioso Elei-
toral;

IV. Nadja Machado Botelho, André Carlos de Amorim Pimentel Filho 
e Edmar Gomes Machado - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Espírito Santo 
possui como termo final o encerramento do mandato da atual Procuradora 
Regional Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 219, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO 
ÂMBITO DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
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PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Espírito Santo (PRE/ES), fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo 
junto ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições es-
pecíficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, após eleição 
do colegiado da unidade, conferindo trato prioritário e resolução a questões 
complexas ou de maior especialização, otimizando a eficiência e a efetivida-
de da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Espírito Santo:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde tem assento, 
e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral, após eleição do colegiado da unidade, indicará ao Procu-
rador-Geral Eleitoral o membro que assumirá o ofício até o término do seu 
mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
substitui o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos, sucede-o 
no caso de vacância e com ele exerce atribuições partilhadas.

Parágrafo único. O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distri-
buição equivalente a 30% dos feitos judiciais e extrajudiciais distribuídos ao 
Oficio do PRE.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

PORTARIA PGR/MPF Nº 219, DE 25 DE MARÇO DE 2019



MPF | ATOS NORMATIVOS EM MATÉRIA ELEITORAL PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL  2018 / 2019

95

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral, em regime de acu-
mulação a suas demais funções e sob a coordenação do Procurador Regional 
Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;
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IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral. 

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, ob-
servando-se o quórum presencial mínimo dois membros de sua composi-
ção, bem como o princípio de maioria simples.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.
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§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 219, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Elei-
toral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Espí-
rito Santo.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.
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4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.
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5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleitoral, 
sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas para 
assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que sejam partilhados com o PRE.
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2. Identificar procedimentos e processos eleitorais, originários ou em 
grau recursal, que demandem a adoção de providências e, quando necessá-
rio, produzir memoriais ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 220, DE 25 DE MARÇO DE 2019.*

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Rio Grande do Norte e de repartição de atribuições entre os ofí-
cios eleitorais especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF 
n. 76, de 7 de fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação con-
centrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio 
Grande do Norte é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande do 
Norte (PRE/RN):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

* Alterada pela Portaria PGR/MPF Nº 559/2019.
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Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Rio Grande do Norte:

I. Kleber Martins de Araújo - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Rodrigo Telles de Souza  - Oficio de Fiscalização Partidária e Patri-
mônio Público Eleitoral;

III. Fernando Rocha de Andrade - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Cibele Benevides Guedes da Fonseca, Kleber Martins de Araújo e 
Rodrigo Telles de Souza - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande do 
Norte possui como termo final o encerramento do mandato da atual Procu-
radora Regional Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 220, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO  
ÂMBITO DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO  

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Rio Grande do Norte (PRE/RN), fixando seus Ofícios:
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Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Rio Grande do Norte:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distribuição equiva-
lente a 30% dos feitos judiciais e extrajudiciais distribuídos ao Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

PORTARIA PGR/MPF Nº 220, DE 25 DE MARÇO DE 2019



MPF | ATOS NORMATIVOS EM MATÉRIA ELEITORAL PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL  2018 / 2019

103

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e zelar 
pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção partidária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;
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II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, por 
maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois mem-
bros de sua composição.

§ 2º O Ofício de Revisão Eleitoral tem como titular o Procurador Re-
gional Eleitoral, figurando como membros o Procurador Regional Eleitoral 
Adjunto e o titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público 
Eleitoral.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.
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Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

§ 4º Os integrantes dos ofícios eleitorais entrarão na escala normal 
de substituição de ofícios da PRRN, sempre que os demais membros da ca-
pital não forem suficientes para cobrir a escala de substituições, de modo 
que os integrantes dos ofícios eleitorais seguem participando da escala de 
substituições quando necessário, somente sendo chamados os membros 
das PRMs em caráter subsidiário para atuar em substituição na capital.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 220, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Elei-
toral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do 
Norte.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
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relevantes, envolvendo a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
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vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.
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5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judiciais, 
originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão de filia-
ção partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação partidá-
ria; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e correição 
eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, mantendo atualiza-
dos Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 221, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Mato Grosso e de repartição de atribuições entre os ofícios elei-
torais especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 
7 de fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
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Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Mato 
Grosso é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso 
(PRE/MT):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Mato Grosso:

I. José Ricardo Custódio de Melo Júnior e Raul Batista Leite - Oficio 
Regional Eleitoral Adjunto;

II. Ludmila Bortoleto Monteiro - Oficio de Fiscalização Partidária e 
Patrimônio Público Eleitoral;

III. João Paulo Lordelo Guimarães Tavares - Oficio de Contencioso 
Eleitoral;

IV. Pedro Melo Pouchain Ribeiro, Ludmila Bortoleto Monteiro, José 
Ricardo Custódio de Melo Júnior e Raul Batista Leite - Oficio de Revisão Elei-
toral.

Parágrafo Único. A investidura no Ofício Regional Eleitoral Adjunto e 
respectivamente no Ofício de Revisão Eleitoral se dá em caráter alternado e 
sucessivo entre os procuradores José Ricardo Custódio de Melo Júnior e Raul 
Batista Leite, sendo designado o primeiro para o período compreendido até a 
data de 30 de junho de 2019 e o segundo para o período entre 01 de julho de 
2019 e 30 de setembro de 2019.
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Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso 
possui como termo final o encerramento do mandato do atual Procurador 
Regional Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 221, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO MATO GROSSO

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Mato Grosso (PRE/MT), fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Mato Grosso:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;
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II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena a atuação do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distribuição aleató-
ria à razão de 30% dos novos feitos em relação à distribuição do Oficio do 
PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;
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III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. III - dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva uni-
dade da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;
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VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral. 

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, ob-
servando-se o quórum presencial mínimo de dois membros de sua compo-
sição, bem como o princípio de maioria simples. 

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, será realizado por revezamento, em escala previamente divulgada, pe-
los titulares dos ofícios especializados regulados neste ato e pelo Procurador 
Regional Eleitoral. 

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.
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§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 221, DE 25 DE MARÇO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Elei-
toral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Mato 
Grosso.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.
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6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.
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Metas e plano de atuação para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleitoral, 
sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas para 
assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
do atualizados Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para 
tal finalidade.
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2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 232, DE 27 DE MARÇO DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Ceará e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais 
especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de 
fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve: 

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará é 
presidida pelo regimento em anexo. 

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada em 
polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará (PRE/CE):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação con-
centrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará:
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I. Lívia Maria de Sousa - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oscar Costa Filho - Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio 
Público Eleitoral;

III. Samuel Miranda Arruda - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Anastácio Nóbrega Tahim Júnior, Lívia Maria de Sousa e Oscar 
Costa Filho - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará possui 
como termo final o encerramento do mandato do atual Procurador Regio-
nal Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de atu-
ação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará es-
tão descritos no Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 232, DE 27 DE MARÇO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA JUNTO À 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO CEARÁ

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral; considerando o disposto no artigo 77, da Lei Complementar 
n° 75, de 20 de maio de 1993; considerando o disposto na Portaria PGR/MPF 
n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o seguinte regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Ceará (PRE/CE), fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
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ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Ceará:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral coordena a atuação do Minis-
tério Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor. 

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto recebe distribuição aleatória 
à razão de 30% (trinta por cento) da distribuição do Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
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partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e zelar 
pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção partidária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal; 

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral, em regime de acu-
mulação as suas demais funções e sob a coordenação do Procurador Regio-
nal Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;
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V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII.  encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação. 

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, ob-
servando-se o quórum presencial mínimo dois membros de sua composi-
ção, bem como o princípio de maioria simples.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º. 

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
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nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos titulares dos ofícios especializados, ca-
berá ao PRE cumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF N° 232, DE 27 DE MARÇO DE 2019.

Plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Eleitoral jun-
to à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará.

Resultados planejados para o Ofício de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos  Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.
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5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias. 

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias. 
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6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Resultados planejados para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
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correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
do atualizados Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para 
tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 247, DE 2 DE ABRIL DE 2019.*

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de 
Santa Catarina e de repartição de atribuições entre os ofícios 
eleitorais especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 
76, de 7 de fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Santa 
Catarina é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado Santa Catarina 
(PRE/SC):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

* Alterada pela Portaria PGR/MPF Nº 309/2019.
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III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de 
Santa Catarina:

I. Roger Fabre - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Marcelo da Mota - Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio 
Público Eleitoral;

III. Daniel Ricken - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Marcelo da Mota, Lucyana Marina Pepe Affonso e Walmor Alves 
Moreira - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Santa Catarina 
possui como termo final o encerramento do mandato da atual Procuradora 
Regional Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 247, DE 2 DE ABRIL DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SANTA CATARINA

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
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ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral em Santa 
Catarina, fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo junto 
ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições específicas, 
sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato prioritário 
e resolução a questões complexas ou de maior especialização, otimizando a efi-
ciência e a efetividade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado de Santa Catarina:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto recebe a distribuição aleató-
ria à razão de 20% em relação à distribuição do Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;
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II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;
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II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, 
ocorrendo preferencialmente de forma eletrônica, observando-se o princí-
pio de maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois 
membros de sua composição.

§ 2º A distribuição de feitos ocorrerá de forma equânime entre os três 
integrantes titulares do Ofício de Revisão Eleitoral.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.
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Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 247, DE 2 DE ABRIL DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Elei-
toral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Santa 
Catarina

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
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retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos de Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos de Administrati-
vos de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.
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3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE. 

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleitoral, 
sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas para 
assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.
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7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
do atualizados Procedimentos de Administrativos de Acompanhamento 
para tal finalidade.

2. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

3. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 248, DE 2 DE ABRIL DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de 
Mato Grosso do Sul e de repartição de atribuições entre os ofícios 
eleitorais especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 
76, de 7 de fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Mato 
Grosso do Sul é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso 
do Sul:
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I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de 
Mato Grosso do Sul:

I. Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira - Oficio Regional Eleito-
ral Adjunto;

II. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves - Oficio de Fiscalização Partidá-
ria e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Analícia Ortega Hartz - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Marcos Nassar, Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira e Pedro 
Gabriel Siqueira Gonçalves - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso 
do Sul possui como termo final o encerramento do mandato do atual Procu-
rador Regional Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge
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ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 248, DE 2 DE ABRIL DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA  
JUNTO À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORALNO ESTADO 

 DE MATO GROSSO DO SUL

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993; bem como no artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral; considerando o disposto no artigo 77, da Lei Complementar 
n° 75, de 20 de maio de 1993; considerando o disposto na Portaria PGR/MPF 
n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atuação con-
centrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral do Mato Grosso do 
Sul (PRE/MS), fixando seus Ofícios:

Art 1º Os Ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes Ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado de Mato Grosso do Sul:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena a atuação do 
Ministério Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral onde é 
titular do assento do Ministério Público Eleitoral e dirige as atividades do 
setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos Oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indica ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que atuará 
no Ofício até o término do seu mandato.
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Art 4º O Procurador Regional Eleitoral substituto, em regime de acu-
mulação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjun-
to, além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimen-
tos e sucedê-lo no caso de vacância.

Parágrafo único. O Ofício Regional Eleitoral Adjunto exerce atribui-
ções partilhadas com o Procurador Regional Eleitoral, cabendo-lhe receber 
a distribuição, de forma aleatória, de 25% de todos os processos, procedi-
mentos, notícias de fato e expedientes, judiciais e extrajudiciais, que derem 
primeira entrada na Procuradoria, de atribuição do Procurador Regional 
Eleitoral.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu Ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios; e

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. A atribuição do Ofício de Fiscalização Partidária e Pa-
trimônio Público Eleitoral para as matérias listadas neste artigo estende-se 
aos processos, procedimentos e expedientes em andamento.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu Ofício original, incumbe:
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I. atuar em procedimentos e processos, originários ou em grau recur-
sal, de natureza criminal; e

II. oficiar nos processos referentes a responsabilização e sanciona-
mento por doações eleitorais acima do limite legal.

Parágrafo único. As atribuições do Ofício de Contencioso Eleitoral de-
finidas neste artigo estendem-se aos processos, inquéritos, procedimentos e 
expedientes em andamento.

Art 7º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral, em regime de acu-
mulação com seus Ofícios originais e sob a coordenação do Procurador Re-
gional Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões; e

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, por 
maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois mem-
bros de sua composição.
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§ 2º O Ofício de Revisão Eleitoral tem como titular o Procurador Re-
gional Eleitoral, figurando como membros o Procurador Regional Eleitoral 
Adjunto e o titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público 
Eleitoral.

§ 3º Cada membro titular do Ofício de Revisão Eleitoral receberá dis-
tribuição equânime e automática, como relator, por meio do Sistema Único, 
o que será providenciado, independentemente de despacho, pela Secretaria 
da Procuradoria Regional Eleitoral.

§ 4º A votação no âmbito do Ofício de Revisão Eleitoral ocorrerá vir-
tualmente, por meio do Sistema Único, devendo-se tomar especial cuidado 
com os prazos decadenciais de ajuizamento de ações cíveis eleitorais.

§ 5º A atribuição do Ofício de Revisão Eleitoral para as matérias lista-
das neste artigo estende-se aos casos em andamento.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos Ofícios especializados, a substituição res-
pectiva ocorrerá de acordo com as regras ordinárias de substituição da PR/
MS, com a designação do substituto pelo Procurador-Chefe.

§ 1º Sempre que inviável por algum motivo a substituição disposta no 
caput, haverá substituição automática, independentemente de designação 
específica, exercida pelo Procurador Regional Eleitoral ou, em seus afasta-
mentos, pelo Procurador Regional Eleitoral substituto.

§ 2º Os titulares dos Ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral substituto.
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ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF N° 248, DE 2 DE ABRIL DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Eleito-
ral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Mato Grosso do Sul

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulando 
iniciativas e estratégias perante a Advocacia-Geral da União e Procuradoria da 
Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados Procedi-
mentos de Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos de Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos de Administrati-
vos de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;
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7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover sua análise e tramitação prioritárias e, quando necessá-
rio, produzir memoriais ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias. 

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.
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3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com a 
Procuradoria-Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Examinar os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiço-
amento, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções pelo Procu-
rador Regional Eleitoral destinadas a orientar/uniformizar o trabalho das 
Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) possível 
cassação de mandato e/ou inelegibilidade; b) discussão de filiação partidá-
ria, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação partidária; c) revi-
são eleitoral e correição eleitoral, mantendo atualizados Procedimentos de 
Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

3. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.
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PORTARIA PGR/MPF Nº 295, DE 5 DE ABRIL DE 2019.*

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Paraná e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais 
especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de 
fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Paraná é 
presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada em 
polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Paraná (PRE/PR):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação con-
centrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Paraná:

I. Alessandro José Fernandes de Oliveira - Oficio Regional Eleitoral 
Adjunto;

II. Eloísa Helena Machado e Alessandro José Fernandes de Oliveira - 
Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Paraná possui 
como termo final o encerramento do mandato da atual Procuradora Regio-
nal Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

* Instalação do polo de atuação concentrada junto à Procuradoria Regional Eleitoral no estado do Paraná (alte-
rada pela Portaria PGR/MPF Nº 770/2019).

PORTARIA PGR/MPF Nº 295, DE 5 DE ABRIL DE 2019
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Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 295, DE 5 DE ABRIL DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA  
NO ÂMBITO DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL  

NO ESTADO DO PARANÁ

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Paraná (PRE/PR), fixando seus Ofícios:

Art 1º  Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo junto 
ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições específicas, 
sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato prioritário 
e resolução a questões complexas ou de maior especialização, otimizando a efi-
ciência e a efetividade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 2º  Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Paraná:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º  O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.
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PORTARIA PGR/MPF Nº 295, DE 5 DE ABRIL DE 2019

Art 4º  O Procurador Regional Eleitoral Substituto, em regime de acu-
mulação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjun-
to, além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimen-
tos e sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá a distribuição dos 
feitos judiciais e extrajudiciais eleitorais de natureza criminal.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. coordenar o núcleo criminal eleitoral, juntamente com o Procura-
dor Regional Eleitoral;

III. promover a qualificação e atualização dos promotores eleitorais 
em matéria criminal.

Art 5º  Ao Ofício de Revisão Eleitoral, que funcioná de modo colegia-
do, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, incumbirá:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões; e
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IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral será ocupado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral e pelo Procurador Regional Eleitoral substituto.

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral nos assuntos de 
sua competência somente serão realizadas com a presença dos membros 
titulares.

§ 3º Havendo empate nos procedimentos submetidos à deliberação 
do Ofício de Revisão Eleitoral, o mesmo será imediatamente remetido à Vi-
ce-procuradoria Geral Eleitoral, para análise e voto de desempate.

Art 6º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, em períodos e 
dias não úteis, será realizado por revezamento, em escala previamente di-
vulgada, pelo Procurador Regional Eleitoral e pelo titular do Ofícios Regio-
nal Eleitoral Adjunto.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 295, DE 5 DE ABRIL DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Elei-
toral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE. 

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleitoral, 
sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas para 
assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo eleitoral.
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4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF N° 309, DE 9 DE ABRIL DE 2019
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7. Promover a qualificação e atualização dos promotores eleitorais 
em matéria criminal.

PORTARIA PGR/MPF N° 309, DE 9 DE ABRIL DE 2019.*

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º Designar os Procuradores da República ROGER FABRE e DA-
NIEL RICKEN, como titulares do ofício de atuação concentrada em polo jun-
to à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Santa Catarina - Ofício de 
Revisão Eleitoral, em substituição aos Procuradores da República LUCYANA 
MARINA PEPE AFFONSO e WALMOR ALVES MOREIRA, designados pelo 
inciso IV da Portaria PGR/MPF nº 247, de 2 de abril de 2019, publicada no 
D.O.U., seção I, de 3 de abril de 2019, pág. 56.

Art 2º Esta portaria produz efeitos a partir da data de sua publicação:

Art 3º Dê-se ciência ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral 
e à Subsecretaria de Legislação de Pessoal.

Raquel Elias Ferreira Dodge

* Altera a Portaria PGR/MPF Nº 247/2019.
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PORTARIA PGR/MPF Nº 337, DE 24 DE ABRIL DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concen-
trada no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Piauí e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais 
especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de 
fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Piauí é 
presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Piauí (PRE/PI):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Piauí:

I. Alexandre Assunção e Silva - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira - Oficio de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Marco Túlio Lustosa Caminha - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Patrício Noé da Fonseca, Alexandre Assunção e Silva e Leonardo 
Carvalho Cavalcante Dde Oliveira - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Piauí possui 

PORTARIA PGR/MPF Nº 337, DE 24 DE ABRIL DE 2019
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como termo final o encerramento do mandato do atual Procurador Regional 
Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 337, DE 24 DE ABRIL DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA  
NO ÂMBITO DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL  

NO ESTADO DO PIAUÍ

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Piauí (PRE/PI), fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Piauí:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;



150

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distribuição equiva-
lente a 20% dos feitos judiciais e extrajudiciais distribuídos ao Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

PORTARIA PGR/MPF Nº 337, DE 24 DE ABRIL DE 2019
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IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;
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VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, por 
maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois mem-
bros de sua composição.

§ 2º  Ofício de Revisão Eleitoral tem como titular o Procurador Re-
gional Eleitoral, figurando como membros o Procurador Regional Eleitoral 
Adjunto e o titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público 
Eleitoral.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procura-
dor Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.  § 1º Os titu-
lares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º funcionam como 
substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, nos casos de impe-
dimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o Procurador Regional 
Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

PORTARIA PGR/MPF Nº 337, DE 24 DE ABRIL DE 2019
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ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 337, DE 24 DE ABRIL DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Elei-
toral junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Piauí.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização 
Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;
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7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e as ações penais vinculados ao TRE cuja 
investigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de fun-
ção, a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação 
jurisprudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
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Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
do atualizados Procedimentos de Administrativos de Acompanhamento 
para tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.
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3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 382, DE 7 DE MAIO DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Amapá e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais 
especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de 
fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Amapá 
é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada em 
polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Amapá (PRE/AP):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação con-
centrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Amapá:

I. Rodolfo Soares Ribeiro Lopes - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Lígia Cireno Teobaldo - Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimô-
nio Público Eleitoral;
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III. Catarina Sales Mendes de Carvalho - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Joaquim Cabral da Costa Neto, Rodolfo Soares Ribeiro Lopes e Lí-
gia Cireno Teobaldo - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada em 
polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Amapá possui como 
termo final o encerramento do mandato do atual Procurador Regional Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 382, DE 7 DE MAIO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO AMAPÁ

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Amapá (PRE/AP), fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.
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Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Amapá:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distribuição aleatória 
à razão de 25% dos novos feitos em relação à distribuição do Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
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promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e zelar 
pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção partidária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 7º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
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proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Adjunto e pelo titular do 
Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, por 
maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois mem-
bros de sua composição.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelos titulares dos ofícios especializados regulados neste ato e 
pelo Procurador Regional Eleitoral. 

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.
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§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 382, DE 7 DE MAIO DE 2019.

Metas e resultados planejados dos ofícios especializados do Polo Eleitoral 
junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Amapá

Metas e resultados planejados para o Ofício de Fiscalização Partidária 
e Patrimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.
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6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e resultados planejados de atuação  
para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 382, DE 7 DE MAIO DE 2019



MPF | ATOS NORMATIVOS EM MATÉRIA ELEITORAL PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL  2018 / 2019

163

Metas e resultados planejados para o  
Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e resultados planejados para o  
Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
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do atualizados Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para 
tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 475, DE 29 DE MAIO DE 2019.*

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do 
Maranhão e de repartição de atribuições entre os ofícios eleito-
rais especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 
de fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Mara-
nhão é presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Maranhão 
(PRE/MA):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral; 

* Instalação do polo de atuação concentrada no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no estado do Mara-
nhão (alterada pela Portaria PGR/MPF Nº 716/2019).
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III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de 
Maranhão:

I. JURACI GUIMARÃES JÚNIOR - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. HILTON ARAÚJO DE MELO - Oficio de Fiscalização Partidária e Pa-
trimônio Público Eleitoral;

III. CAROLINA DA HORA MESQUITA HOHN - Oficio de Contencioso 
Eleitoral;

IV. PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO, JURACI GUI-
MARÃES JÚNIOR e HILTON ARAÚJO DE MELO - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Maranhão 
possui como termo final o encerramento do mandato do atual Procuradora 
Regional Eleitoral.Raquel Elias Ferreira Dodge

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 475, DE 29 DE MAIO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO MARANHÃO

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
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PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Maranhão (PRE/MA), fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Maranhão:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos oficios, o Procurador 
Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Eleitoral o membro que as-
sumirá o ofício até o término do seu mandato.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
além de substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos e 
sucedê-lo no caso de vacância.

§ 1º O Ofício Regional Eleitoral Adjunto receberá distribuição aleatória 
à razão de 40% dos novos feitos em relação à distribuição do Oficio do PRE.

§ 2º Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute filiação partidária, inclusive eventual perda de 
mandato por desfiliação partidária, alistamento eleitoral, domicílio elei-
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toral, revisão eleitoral, correição eleitoral e nas representações por doação 
eleitoral acima do limite;

II. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta.

Art 5º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.

VII. atuar nos feitos judiciais de competência originária ou em grau 
de recurso que envolvam a matéria dos incisos anteriores.

Art 6º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.
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Art 7º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, por 
maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois mem-
bros de sua composição.

§ 2º O Ofício de Revisão Eleitoral tem como titular o Procurador Regional 
Eleitoral, figurando como membros o Procurador Regional Eleitoral Adjunto e o 
titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.
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Art 8º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelos titulares dos ofícios especializados regulados neste ato e 
pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 9º Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador 
Regional Eleitoral Adjunto, conforme a regra do art. 4°, § 1º.

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados regulados nos arts. 5º e 6º 
funcionam como substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o 
Procurador Regional Eleitoral Adjunto.

§ 2º Os titulares dos ofícios especializados ajustarão entre si as res-
pectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 3º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
PRE acumular o referido ofício enquanto não houver nova designação.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 475, DE 29 DE MAIO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Eleitoral 
junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Maranhão

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização Partidária e Pa-
trimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
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râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação                                                                                   
para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

1. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleitorais 
em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daqueles 
cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a sua 
conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as respecti-
vas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

2. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
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a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

3. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

4. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

5. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

6. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o                                                               
Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleitoral, 
sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas para 
assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.



172

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação para o                                                              
Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judiciais, 
originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão de filia-
ção partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação partidá-
ria; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e correição 
eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, mantendo atualiza-
dos Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 30 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 477, DE 29 DE MAIO DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concen-
trada no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Pará e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais 
especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 7 de 
fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:
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Art 1º A repartição de atribuições entre os ofícios de atuação concen-
trada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Pará é 
presidida pelo regimento em anexo.

Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Pará (PRE/PA):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Pará:

I. PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO - Oficio Regio-
nal Eleitoral Adjunto;

II. UBIRATAN CAZETTA - Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimô-
nio Público Eleitoral;

III. JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR - Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. NAYANA FADUL DA SILVA, PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIE-
TA SANTIAGO e UBIRATAN CAZETTA - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º A investidura dos titulares dos ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Pará possui 
como termo final o encerramento do mandato da atual Procuradora Regio-
nal Eleitoral.

Art 5º As metas de desempenho e o plano de trabalho do polo de 
atuação eleitoral junto à Procuradoria Regional Eleitoral estão descritos no 
Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. As metas podem ser diferidas em até 90 dias.

Art 6º Essa portaria entra em vigor na data da publicação

Raquel Elias Ferreira Dodge
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ANEXO I DA PORTARIA PGR/MPF Nº 477, DE 29 DE MAIO DE 2019.

REGIMENTO DO POLO DE ATUAÇÃO CONCENTRADA NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARÁ

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando o disposto nos artigos 26, inciso XIII, 75 e 77 da 
Lei Complementar n° 75/1993; artigo 24, VIII, do Código Eleitoral e na Portaria 
PGR/MPF n° 76, de 7 de fevereiro de 2019; resolve aprovar o regimento da atu-
ação concentrada em Polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Pará (PRE/PA), fixando seus Ofícios:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 2º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Oficio da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado do Pará:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral;

III. Oficio de Contencioso Eleitoral;

IV. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º O Procurador Regional Eleitoral, após deliberação do Colégio 
de Procuradores da PR/PA, indicará ao Procurador-Geral Eleitoral, os mem-
bros que assumirão os ofícios especializados de atuação concentrada em 
polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral do Pará – PRE/PA para manda-
to coincidente com o do Procurador Regional Eleitoral, sujeito à renovação.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância dos ofícios especializados 
de atuação concentrada em polo junto ao Ofício da Procuradoria Regional 
Eleitoral do Pará, caberá ao Procurador Regional Eleitoral, após o referendo 
do Colégio de Procuradores da PR/PA, indicar ao Procurador-Geral Eleitoral o 
membro que atuará no ofício até o término do mandato.

PORTARIA PGR/MPF Nº 477, DE 29 DE MAIO DE 2019



MPF | ATOS NORMATIVOS EM MATÉRIA ELEITORAL PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL  2018 / 2019

175

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Art 5º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, é titular do Oficio Regional Eleitoral Adjunto, 
incumbindo-lhe:

I. substituir o Procurador Regional Eleitoral em seus impedimentos, 
suspeições e afastamentos;

II. suceder o Procurador Regional Eleitoral no caso de vacância;

III. exercer atribuições partilhadas com o Procurador Regional Elei-
toral; e

IV. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, por delegação do Procurador Regional Eleitoral.

Art 6º Ao titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Pú-
blico Eleitoral, em regime de acumulação com o seu ofício original, incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados aos partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e ze-
lar pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção parti-
dária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;

VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral.
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Art 7º Ao titular do Ofício de Contencioso Eleitoral, em regime de acu-
mulação com o seu ofício original, incumbe:

I. oficiar em procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, de natureza criminal;

II. acompanhar, junto aos Promotores Eleitorais e às Polícias Federal 
e Civil, as investigações em curso, respeitando a independência funcional do 
membro do Ministério Público e buscando otimizar a eficiência e a efetivi-
dade da atuação institucional do Ministério Público Eleitoral.

Art 8º Aos membros do Ofício de Revisão Eleitoral, que atuarão de 
forma colegiada, sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, seu 
titular, e em regime de acumulação com suas demais funções, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;

VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, por 
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maioria simples, observando-se o quórum presencial mínimo de dois mem-
bros de sua composição.

§ 2º O Ofício de Revisão Eleitoral tem como titular o Procurador Re-
gional Eleitoral, figurando como membros o Procurador Regional Eleitoral 
Adjunto e o titular do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público 
Eleitoral.

§ 3º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento simultâneo que 
impossibilite o quórum mínimo do colegiado.

Art 9º O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada em Portaria expedida pelo Procurador Regional Eleitoral.

Art 10 A acumulação de ofícios nos afastamentos dos integrantes do 
polo de atuação concentrada junto ao Ofício da Procuradoria Regional Elei-
toral observará o disposto neste Regimento.

§ 1º Os membros titulares dos ofícios de Revisão Eleitoral e Regional 
Eleitoral Adjunto substituir-se-ão mutuamente.

§ 2º Os membros titulares dos ofícios de Fiscalização Partidária e 
Patrimônio Público Eleitoral e de Contencioso Eleitoral funcionarão como 
substitutos eventuais do Procurador Regional Eleitoral nos casos de impe-
dimento, suspeição ou afastamento simultâneo com o  Procurador Regional 
Eleitoral Substituto.

§ 3º Os membros titulares dos ofícios de Fiscalização Partidária e 
Patrimônio Público Eleitoral e de Contencioso Eleitoral serão substituídos 
conforme escala da unidade, nos termos de Portaria expedida pelo Procura-
dor-Chefe da PR/PA.

§ 4º Os membros titulares dos ofícios especializados ajustarão entre 
si as respectivas escalas de férias e outros eventuais afastamentos.

§ 5º Na hipótese de vacância dos ofícios especializados, caberá ao 
Procurador Regional Eleitoral acumular a titularidade do referido ofício en-
quanto não houver nova designação.
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§ 6º Os membros titulares dos ofícios eleitorais integrarão a escala de 
substituições de ofícios da PR/PA quando não houver membros suficientes 
para cobri-la.

ANEXO II DA PORTARIA PGR/MPF Nº 477, DE 29 DE MAIO DE 2019.

Metas e plano de atuação dos ofícios especializados do Polo Eleitoral 
junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Pará

Metas e plano de atuação para o Ofício de Fiscalização Partidária e Pa-
trimônio Público Eleitoral:

1. Acompanhar a efetividade das ações de cobrança/execução decor-
rentes de julgados exarados em processos de prestação de contas, articulan-
do iniciativas e estratégias perante a Advocacia Geral da União e Procurado-
ria da Fazenda Nacional para agilizar tais medidas, mantendo atualizados 
Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

2. Ampliar a articulação com os partidos políticos e organismos da 
sociedade civil, com foco na orientação preventiva e na discussão de temas 
relevantes, envolvendo, a gestão de recursos do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha, sobretudo quanto: a) à aplicação 
dos recursos destinados ao financiamento de campanhas femininas; b) ao 
cumprimento das sanções judiciais aplicadas pela não observância dos pa-
râmetros legais de investimento de recursos para a promoção das mulheres 
na política; c) à distribuição equitativa dos recursos partidários entre os di-
retórios nacionais, estaduais e municipais, mantendo atualizados Procedi-
mentos Administrativos de Acompanhamento para tal finalidade.

3. Avaliar os estatutos e as deliberações dos partidos políticos desti-
nadas a assegurar a participação das mulheres na política, expedindo reco-
mendações ou orientações.

4. Avaliar o nível de transparência dos partidos políticos, expedindo 
recomendações ou orientações.

5. Avaliar a regularidade da implantação de órgãos provisórios pelos 
partidos políticos, mantendo atualizados Procedimentos Administrativos 
de Acompanhamento para tal finalidade.

PORTARIA PGR/MPF Nº 477, DE 29 DE MAIO DE 2019



MPF | ATOS NORMATIVOS EM MATÉRIA ELEITORAL PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL  2018 / 2019

179

6. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE;

7. Realizar reuniões com o TRE para fomentar a celeridade das avalia-
ções promovidas pelos órgãos técnicos no âmbito dos processos judiciais de 
prestação de contas.

8. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais que tenham por 
objeto prestação de contas partidária de exercício financeiro e de campanha 
eleitoral, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

9. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação                                                                                   
para o Ofício de Contencioso Eleitoral:

10. Levantar o número de inquéritos tendo por objeto crimes eleito-
rais em curso nas unidades da Polícia Federal no Estado, bem como daque-
les cuja investigação se encontre a cargo da Polícia Civil, buscando agilizar a 
sua conclusão, mediante articulação e definição de prioridades com as res-
pectivas Promotorias de Justiça e órgãos de segurança.

11. Identificar os inquéritos e ações penais vinculados ao TRE cuja in-
vestigação alcance autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, 
a fim de promover eventual declínio, com base na vigente orientação juris-
prudencial do STF.

12. Identificar ações penais em curso na Justiça Eleitoral a fim de em-
preender gestões perante o TRE e Promotorias Eleitorais no sentido de con-
ferir prioridade e celeridade no julgamento dos feitos.

13. Identificar ações eleitorais de competência originária do TRE, ado-
tando providências em prol da celeridade dos feitos e, quando necessário, 
produzir memoriais ou realizar audiências.

14. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

15. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.
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Metas e plano de atuação                                                                                   
para o Ofício de Revisão Eleitoral:

1. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas.

2. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplinamen-
to de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a se-
rem baixadas pelo TSE.

3. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Eleito-
ral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementadas 
para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do processo 
eleitoral.

4. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública.

5. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoamen-
to, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a orien-
tar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais.

6. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais do 
Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

7. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

Metas e plano de atuação                                                                                   
para o Ofício Regional Eleitoral Adjunto:

1. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos e feitos judi-
ciais, originários ou em grau recursal, que tenham por objeto: a) a discussão 
de filiação partidária, inclusive eventual perda de mandato por desfiliação 
partidária; b) alistamento eleitoral; c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e 
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correição eleitoral; d) doação eleitoral acima do limite normativo, manten-
do atualizados Procedimentos Administrativos de Acompanhamento para 
tal finalidade.

2. Identificar procedimentos e processos, originários ou em grau re-
cursal, em que se discute propaganda eleitoral e direito de resposta de modo 
a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir memoriais 
ou realizar audiências.

3. Conferir prioridade e celeridade aos feitos judiciais do Ofício, man-
tendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias.

4. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.

PORTARIA PGR/MPF Nº 478, DE 29 DE MAIO DE 2019.

Aprova proposta de implantação do polo de atuação concentra-
da no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de 
Pernambuco e de repartição de atribuições entre os ofícios elei-
torais especializados, de que trata a Portaria PGR/MPF n. 76, de 
7 de fevereiro de 2019.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atri-
buições legais e, em especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como o artigo 24, VIII, do 
Código Eleitoral, resolve:

Art 1º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Pernambuco 
exercem atribuições específicas, sem caráter exclusivo, por investidura em 
mandato, conferindo trato prioritário e resolução a questões complexas ou 
de maior especialização, otimizando a eficiência e a efetividade da atuação 
institucional do Ministério Público Eleitoral.

Parágrafo único. A repartição de atribuições e as metas de desempe-
nho dos ofícios de atuação concentrada em polo junto à Procuradoria Regio-
nal Eleitoral no Estado de Pernambuco são regidas pela presente portaria.
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Art 2º Ficam instalados os seguintes ofícios de atuação concentrada 
em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Pernambuco 
(PRE/PE):

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 3º Ficam designados os seguintes titulares dos ofícios de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de 
Pernambuco:

I. WELLINGTON CABRAL SARAIVA - Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA e WELLINGTON CABRAL SA-
RAIVA e  - Oficio de Revisão Eleitoral.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral (PRE) coordena as funções do 
Ministério Público perante o Tribunal Regional Eleitoral, onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral, e dirige as atividades do setor.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância do Ofício Regional Eleitoral 
Adjunto, o Procurador Regional Eleitoral indicará ao Procurador-Geral Elei-
toral o membro que assumirá o ofício até o término do seu mandato.

Art 5º O Procurador Regional Eleitoral Adjunto, em regime de acumu-
lação com seu Ofício original, substituirá o Procurador Regional Eleitoral em 
seus impedimentos e o sucederá no caso de vacância.

Parágrafo único. Único. Ao titular do Ofício Regional Eleitoral Adjun-
to em Pernambuco incumbirá oficiar em processos extrajudiciais e judiciais, 
originários e em grau recursal, de atribuição do Procurador Regional Eleito-
ral mediante distribuição partilhada à razão de 25% do total.

Art 6º A investidura do titular do Ofício Regional Eleitoral Adjunto 
junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Pernambuco possui 
como termo final o encerramento do mandato do atual Procurador Regio-
nal Eleitoral.

Art 7º Ficam definidas as seguintes metas de desempenho do Oficio 
Regional Eleitoral Adjunto no Estado de Pernambuco:

I. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos administrativos 
e processos judiciais, originários e em grau recursal, que tenham por objeto:
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a) discussão de filiação partidária, inclusive perda de mandato 
por desfiliação partidária;

b) alistamento eleitoral;

c) domicílio eleitoral, revisão eleitoral e correição eleitoral;

d) doação eleitoral acima do limite normativo, mantendo atualizados 
procedimentos de administrativos de acompanhamento para tal finalidade.

II. Identificar procedimentos e processos, originários e em grau 
recursal, em que se discuta propaganda eleitoral e direito de resposta, de 
modo a conferir prioridade e celeridade e, quando necessário, produzir me-
moriais e realizar audiências;

III. Conferir prioridade e celeridade aos processos judiciais do ofício, 
mantendo o tempo médio de permanência em até 60 dias.

Art 8º O Procurador Regional Eleitoral e o respectivo Adjunto com-
porão o Ofício de Revisão Eleitoral e atuarão de forma colegiada, sob a coor-
denação do Procurador Regional Eleitoral, em regime de acumulação com 
suas demais funções.

§ 1º Aos titulares do Ofício de Revisão Eleitoral incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;
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VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões;

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 2º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas e 
observarão, em caso de empate, o princípio in dubio pro societate.

Art 9º Ficam definidas as seguintes metas de desempenho do Oficio 
de Revisão Eleitoral no Estado de Pernambuco:

I. Atuar junto às Promotorias Eleitorais e aos Centros de Apoio Ope-
racional Eleitoral, visando ao alinhamento de diretrizes institucionais e à 
celeridade na tramitação de Notícias de Fato/Procedimentos Preparatórios 
Eleitorais em tramitação no âmbito zonal, registrando diretrizes e orienta-
ções acordadas;

II. Propor à Procuradoria-Geral Eleitoral alterações no disciplina-
mento de temas relacionados à prestação de contas, objeto das resoluções a 
serem baixadas pelo TSE;

III. Identificar medidas a serem propostas à Procuradoria-Geral Elei-
toral, sobretudo de natureza preventiva e estrutural, a serem implementa-
das para assegurar efetividade nas ações de fiscalização e controle do pro-
cesso eleitoral;

IV. Adotar medidas tendentes a garantir que as eleições se desen-
volvam de forma legítima e dentro da normalidade, em articulação com 
a Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias Eleitorais, Tribunal Regional 
Eleitoral, Tribunal de Justiça e demais órgãos da União, Estado e municípios, 
particularmente da área de fiscalização e segurança pública;

V. Rever os atos normativos em vigência, para fins de aperfeiçoa-
mento, e subsidiar a confecção de novas portarias/instruções destinadas a 
orientar/uniformizar o trabalho das Promotorias Eleitorais;

VI. Conferir prioridade e celeridade aos procedimentos extrajudiciais 
do Ofício, mantendo o tempo médio de permanência dos autos em até 60 dias;

VII. Registrar estatística de fluxo de autos do Ofício.
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Art 10 O plantão perante o Tribunal Regional Eleitoral será realizado 
por revezamento, em escala previamente divulgada pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral e ocorrerá na forma de sobreaviso, a serem contabilizados, para 
fins de gozo, somente os dias em que houver efetivo acionamento, com ime-
diata comunicação à Chefia.

Art 11 Essa portaria entra em vigor na data da publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge

PORTARIA PGR/MPF N° 559, DE 27 DE JUNHO DE 2019.*

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribui-
ções, com fundamento na Portaria PGR/MPF nº 76, de 7 de fevereiro de 2019, 
e tendo em vista o contido nos Ofícios n os 87/2019-PRE/RN, de 13 de junho 
de 2019, e 92/2019-PRE/RN, de 26 de junho de 2019, ambos da Procuradoria 
Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE:

Art 1º Dispensar, a partir de 27 de junho de 2019, o Procurador da Re-
pública RODRIGO TELLES DE SOUZA da titularidade do Ofício de Fiscaliza-
ção Partidária e Patrimônio Público Eleitoral da Procuradoria Regional Elei-
toral no Estado do Rio Grande do Norte, designado pela Portaria PGR/MPF 
nº 220, de 25 de março de 2019, publicada no D.O.U., Seção 1, pág. 44, de 27 de 
março de 2019.

Art 2º Designar o Procurador da República VICTOR MANOEL MARIZ 
para exercer a titularidade do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio 
Público Eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande 
do Norte, nos períodos de 27 a 30 de junho de 2019 e de 21 de julho a 30 de 
setembro de 2019.

Art 3º Designar o Procurador da República RENAN PAES FELIX para 
exercer a titularidade do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Públi-
co Eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande do 
Norte, no período de 1º a 20 de julho de 2019. 

* Altera a Portaria PGR/MPF Nº 220/2019.
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Art 4º Dê-se ciência ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral 
e à Subsecretaria de Legislação de Pessoal/SGP.

Raquel Elias Ferreira Dodge

PORTARIA PGR/MPF N° 567, DE 28 DE JUNHO DE 2019.*

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, 
com fundamento na Portaria PGR/MPF nº 76, de 7 de fevereiro de 2019, e tendo 
em vista o contido no Memorando nº 553/2019-GABPRE-Administrativo, de 16 de 
maio de 2019, da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro,

RESOLVE:

Art 1º Designar o Procurador Regional da República Sidney Pessoa Ma-
druga para exercer, até 30 de setembro de 2019, a titularidade do Ofício de Con-
tencioso Eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro.

Art 2º Esta portaria produz efeitos desde 11 de abril de 2019.

Art 3º Dê-se ciência ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral e 
à Subsecretaria de Legislação de Pessoal/SGP.

Raquel Elias Ferreira Dodge

* Altera a Portaria PGR/MPF nº 146/2019.
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PORTARIA PGR/MPF N° 716, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.*

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribui-
ções, com fundamento nas Portarias PGR/MPF nos 76, de 7 de fevereiro de 
2019, e 475, de 29 de maio de 2019, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
206/2019/GPC/PR/MA, de 4 de julho de 2019, da Procuradoria da República 
no Estado do Maranhão, relativo ao Procedimento de Gestão Administrativa 
nº 1.00.000.016681/2019-91, resolve:

Art 1º Designar os membros do Ministério Público Federal adiante 
indicados para exercerem, por 2 (dois) anos, a titularidade dos ofícios espe-
cializados de atuação concentrada em polo junto à Procuradoria Regional 
Eleitoral no Estado do Maranhão:

Ofício Regional Eleitoral Adjunto:
Titular: HILTON ARAUJO DE MELO

Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:
Titular: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO

Ofício de Contencioso Eleitoral:
Titular: CAROLINA DA HORA MESQUITA HOHN

Ofício de Revisão Eleitoral:
Titulares: JURACI GUIMARAES JUNIOR, HILTON ARAUJO DE MELO e 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO

Art 2º Esta portaria produz efeitos a partir de 1º de outubro de 2019.

Art 3º Dê-se ciência ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral 
e à Subsecretaria de Legislação de Pessoal/SGP.

Raquel Elias Ferreira Dodge

* Designação dos titulares do ofício de atuação concentrada em polo na Procuradoria Regional Eleitoral no 
estado do Maranhão (altera a Portaria PGR/MPF nº 475/2019).
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PORTARIA PGR/MPF Nº 749, DE 16 DE AGOSTO DE 2019.*

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribui-
ções, com fundamento nas Portarias PGR/MPF nº 76, de 7 de fevereiro de 
2019, e 475, de 29 de maio de 2019, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
5674/2019-PRMG/GAB/GMF, de 30 de julho de 2019, da Procuradoria da Repú-
blica no Estado de Minas Gerais, relativo ao Procedimento de Gestão Admi-
nistrativa nº 1.00.000.016682/2019-35, resolve:

Art 1º Designar os membros do Ministério Público Federal adiante 
indicados para exercerem, por 2 (dois) anos, a titularidade dos ofícios espe-
cializados de atuação concentrada em polo junto à Procuradoria Regional 
Eleitoral no Estado de Minas Gerais:

Ofício Regional Eleitoral Adjunto:
Titular: DANIELA BATISTA RIBEIRO

Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral: 
Titular: CARLOS HENRIQUE DUMONT SILVA

Ofício de Contencioso Eleitoral:
Titular: BRUNO NOMINATO DE OLIVEIRA

Art 2º Esta portaria produz efeitos a partir de 1º de outubro de 2019.

Art 3º Dê-se ciência ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral 
e à Subsecretaria de Legislação de Pessoal/SGP.

Raquel Elias Ferreira Dodge

* Designação dos titulares do ofício de atuação concentrada em polo na Procuradoria Regional Eleitoral no 
estado de Minas Gerais (altera a Portaria PGR/MPF nº 132/2019).
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PORTARIA PGR/MPF Nº 770, DE 27 DE AGOSTO DE 2019.*

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribui-
ções, com fundamento nas Portarias PGR/MPF nº 76, de 7 de fevereiro de 
2019, e 475, de 29 de maio de 2019, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
6574/2019 - GABPC/PR, de 23 de agosto de 2019, da Procuradoria da Repúbli-
ca no Estado do Paraná, relativo ao Procedimento de Gestão Administrativa 
nº 1.00.000.018157/2019-54, resolve:

Art 1º Designar os membros do Ministério Público Federal adiante 
indicados para exercerem, por 2 (dois) anos, a titularidade dos ofícios espe-
cializados de atuação concentrada em polo junto à Procuradoria Regional 
Eleitoral no Estado do Paraná:

Ofício Regional Eleitoral Adjunto:
Titular: MONICA DOROTEA BORA

Ofício de Revisão Eleitoral:
Titular: ELOÍSA HELENA MACHADO

Art 2º Esta portaria produz efeitos a partir de 1º de outubro de 2019.

Art 3º Dê-se ciência ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral 
e à Subsecretaria de Legislação de Pessoal/SGP.

Raquel Elias Ferreira Dodge

* Designação dos titulares do ofício de atuação concentrada em polo na Procuradoria Regional Eleitoral no 
estado do Paraná (altera a Portaria PGR/MPF nº 295/2019).
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PORTARIA PGR/MPF Nº 773, DE 28 DE AGOSTO DE 2019.*

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribui-
ções, com fundamento nas Portarias PGR/MPF nos 76, de 7 de fevereiro de 
2019, e 475, de 29 de maio de 2019, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
151/2019/GABPC/PRR1ª, de 27 de agosto de 2019, da Procuradoria Regional da 
República da 1ª Região, relativo ao Procedimento de Gestão Administrativa 
nº 1.00.000.018260/2019-02, resolve:

Art 1º Designar os membros do Ministério Público Federal adiante 
indicados para exercerem, por 2 (dois) anos, a titularidade dos ofícios espe-
cializados de atuação concentrada em polo junto à Procuradoria Regional 
Eleitoral no Distrito Federal:

Ofício Regional Eleitoral Adjunto:
Titular: WELLINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM

Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral:
Titular: FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO

Ofício de Contencioso Eleitoral:
Titular: ZILMAR ANTONIO DRUMOND

Ofício de Revisão Eleitoral:
Titulares: JOSE JAIRO GOMES, WELLINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM 

e FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO
Suplente: ZILMAR ANTONIO DRUMOND

Art 2º Esta portaria produz efeitos a partir de 1º de outubro de 2019.

Art 3º Dê-se ciência ao Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral 
e à Subsecretaria de Legislação de Pessoal/SGP.

Raquel Elias Ferreira Dodge

* Designação dos titulares do ofício de atuação concentrada em polo na Procuradoria Regional Eleitoral no 
Distrito Federal (altera a Portaria PGR/MPF nº 208/2019).
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PORTARIA PGR/MPF Nº 853, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.

Aprova proposta de implantação e regulamentação dos ofícios 
especializados de atuação concentrada em polo no âmbito da 
Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Goiás.

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atribui-
ções legais, considerando o disposto nos arts. 26, inciso XIII, e 75 da Lei Comple-
mentar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como no art. 24, inciso VIII, do Código 
Eleitoral e na Portaria PGR/MPF nº 76, de 7 de fevereiro de 2019, resolve:

Art 1º Esta portaria aprova o regimento do polo de atuação concen-
trada junto à Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Goiás.

Art 2º Os ofícios especializados de atuação concentrada em polo jun-
to ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral exercem atribuições especí-
ficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, conferindo trato 
prioritário e resolução a questões complexas ou de maior especialização, 
otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional do Ministé-
rio Público Eleitoral.

Art 3º Ficam definidos os seguintes ofícios especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral no 
Estado de Goiás:

I. Oficio Regional Eleitoral Adjunto;

II. Oficio de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral; III 
- Oficio de Contencioso Eleitoral;

III. Oficio de Revisão Eleitoral; e

IV. Ofício Eleitoral Auxiliar.

Art 4º O Procurador Regional Eleitoral coordena a atuação do Minis-
tério Público Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral onde é titular do 
assento do Ministério Público Eleitoral e dirige na respectiva unidade da fe-
deração as atividades do setor.

Art 5º O Procurador Regional Eleitoral exerce suas funções em man-
dato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido uma vez.
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Parágrafo único. Nos ofícios permanentes especializados de atuação 
concentrada em polo junto ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral, a 
investidura se dá a termo, coincidente com o término do mandato do Procu-
rador Regional Eleitoral, podendo ser renovada.

Art 6º Os titulares dos ofícios permanentes especializados de atuação 
concentrada em polo junto à Procuradoria Regional Eleitoral são escolhidos 
conjuntamente com o Procurador Regional Eleitoral pelo Colégio de Procu-
radores da Procuradoria da República no Estado de Goiás.

§ 1º Os candidatos deverão formalizar chapa em que conste os nomes 
dos membros que disputam, respectivamente, as funções de Procurador Re-
gional Eleitoral e dos demais titulares dos ofícios do polo de atuação con-
centrada junto à Procuradoria Regional Eleitoral.

§ 2º A inscrição das chapas deve ser formalizada por intermédio de 
requerimento subscrito por seus integrantes junto à comissão eleitoral.

Art 7º Ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral incumbe, precipu-
amente, além de outras atribuições legais:

I. a coordenação e direção do Ministério Público Eleitoral;

II. o assento junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e a realiza-
ção de sustentações, manifestações e pareceres orais;

III. atuar nos inquéritos e ações penais de competência originária do 
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

IV. interpor recurso especial, recurso ordinário ou agravo de instru-
mento ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como apresentar contrarrazões 
ou contraminuta nestes recursos;

V. atuar nos registros de candidatura e nas ações de impugnação de 
registro;

VI. nas eleições municipais, atuar como custos legis, em grau recur-
sal, em todas as ações eleitorais que possam resultar em cassação de regis-
tro, diploma ou mandato eletivo, bem como nos feitos incidentais a estas;

VII. atuar residualmente em todos os feitos que não estejam sob atri-
buição dos ofícios.
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Art 8º O Procurador Regional Eleitoral substituto é titular do Ofício 
Regional Eleitoral Adjunto, substitui o Procurador Regional Eleitoral em 
seus impedimentos e afastamentos, sucede no caso de vacância e exerce 
atribuições partilhadas com o Procurador Regional Eleitoral.

Parágrafo único. Ao Ofício Regional Eleitoral Adjunto no Estado de 
Goiás incumbe:

I. atuar nas representações por excesso de doação de campanha;

II. atuar em 1/3 dos feitos que versem sobre propaganda eleitoral e 
direito de resposta, ressalvada a atribuição do Ofício Eleitoral Auxiliar nas 
eleições gerais;

III. atuar em até 30% do total de processos e procedimentos distri-
buídos ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral, cabendo ao Procurador 
Regional Eleitoral e ao titular do Ofício Regional Eleitoral Adjunto acorda-
rem, em ato conjunto, o percentual exato da divisão de trabalho, as maté-
rias ou outros critérios de distribuição dos feitos entre estes com base neste 
inciso, levando-se em consideração a melhor equalização dos trabalhos e 
eficiência na atuação da Procuradoria Regional Eleitoral.

Art 9º Ao Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Elei-
toral incumbe:

I. zelar pelas contas partidárias, acompanhar a aplicação de recursos 
públicos destinados ao partidos políticos, oficiar nas prestações de contas 
partidárias, defender o patrimônio público confiado aos partidos políticos e 
promover a responsabilização pelos ilícitos cometidos na gestão partidária;

II. fiscalizar o funcionamento das fundações partidárias e o cumpri-
mento de seus exclusivos fins estatutários;

III. acompanhar os conflitos intrapartidários, cuidando para sua 
pronta solução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem;

IV. promover o desenvolvimento da democracia intrapartidária e zelar 
pela representação dos grupos vulneráveis nos órgãos de direção partidária;

V. zelar pelo funcionamento regular dos partidos políticos, pela pro-
moção da democracia intrapartidária e pela excepcionalidade e transitorie-
dade de órgãos partidários provisórios;
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VI. acompanhar as convenções partidárias nas eleições gerais e a re-
gularidade de seus registros na Justiça Eleitoral;

VII. atuar em 1/3 dos feitos que versem sobre propaganda eleitoral e 
direito de resposta, ressalvada a atribuição do Ofício Eleitoral Auxiliar nas 
eleições gerais;

VIII. atuar como custos legis nas execuções fiscais promovidas pela 
União na Justiça Eleitoral, quando for o caso.

Art 10 Ao Ofício de Contencioso Eleitoral incumbe:

I. atuar nos feitos penais eleitorais em grau recursal, nos habeas 
corpus, mandados de segurança e conflitos de competência em matéria cri-
minal, que não versem sobre feitos de competência originária do Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás;

II. atuar em 1/3 dos feitos que versem sobre propaganda eleitoral e 
direito de resposta, ressalvada a atribuição do Ofício Eleitoral Auxiliar nas 
eleições gerais.

Art 11 Ao Ofício de Revisão Eleitoral, que funciona colegiadamente 
sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, incumbe:

I. proceder à revisão das promoções de arquivamento;

II. proceder à revisão das decisões de declínio de atribuição;

III. dirimir os conflitos de atribuição no âmbito da respectiva unidade 
da federação;

IV. acompanhar, em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, a 
implementação de medidas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral;

V. manter permanente contato e intercâmbio com entidades pú-
blicas e privadas que se dediquem direta ou indiretamente à promoção, à 
proteção, à defesa ou ao estudo dos direitos, bens, valores ou interesses da 
democracia e dos sistemas eleitorais;

VI. promover a integração e o intercâmbio entre os Procuradores Re-
gionais Eleitorais, Procuradores Eleitorais e Promotores Eleitorais;

VII. remeter à Procuradoria-Geral Eleitoral os relatórios anuais de es-
tatística e resultados;
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VIII. encaminhar à Procuradoria-Geral Eleitoral os recursos interpos-
tos de suas decisões; e

IX. postular uniformização de entendimento à Procuradoria-Geral 
Eleitoral quando ocorrer divergência com decisões de ofícios de atuação es-
tratégica e revisão de outra unidade da federação.

§ 1º O Ofício de Revisão Eleitoral é titularizado pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Substituto e pelo titular 
do Ofício de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral.

§ 2º O titular do Ofício Contencioso Eleitoral é suplente dos titulares 
do Ofício de Revisão Eleitoral e pode ser convocado pelo Procurador Regio-
nal Eleitoral nos casos de impedimento ou de afastamento que impossibili-
tem o quórum mínimo do colegiado.

§ 3º As deliberações do Ofício de Revisão Eleitoral são colegiadas, ob-
servando-se o quórum mínimo de dois membros de sua composição, bem 
como o princípio da maioria simples.

§ 4º O Procurador Relator poderá decidir monocraticamente com 
base em orientação e enunciados da Procuradoria-Geral Eleitoral ou a partir 
de critérios definidos pelo colegiado do Ofício de Revisão Eleitoral.

Art 12 Ao Ofício Eleitoral Auxiliar incumbe a atuação perante os juízes 
auxiliares dos Tribunais Regionais Eleitorais competentes para as matérias 
pertinentes à Lei nº 9.504, de 1997, notadamente propaganda eleitoral, re-
clamações e representações eleitorais, nos termos do art. 96, § 3º, da Lei nº 
9.504, de 1997.

§ 1º O Ofício Eleitoral Auxiliar é composto por até três membros, indi-
cados pelo Procurador Regional Eleitoral ao pelo Procurador-Geral Eleitoral.

§ 2º O Ofício Eleitoral Auxiliar é temporário, devendo sua instalação 
ocorrer no ano em que se realizam eleições gerais regulares, para as quais os 
Tribunais Regionais Eleitorais instituem a instância dos juízes auxiliares, nos 
termos art. 96 da Lei nº 9.504, de 1997.

Art 13 O plantão junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando neces-
sário, ocorre preferencialmente por revezamento, em escala previamente 
divulgada pelo Procurador Regional Eleitoral.
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Art 14 Nos períodos de afastamento e nas hipóteses de impedimento 
e suspeição de titular de um dos ofícios especializados, os feitos vinculados 
ao ofício serão distribuídos ao Procurador Regional Eleitoral.

§ 1º Os titulares dos ofícios especializados funcionam como substitu-
tos eventuais do Procurador Regional Eleitoral, nos casos de impedimento, 
suspeição ou afastamento simultâneo com o Procurador Regional Eleitoral 
substituto;

§ 2º Na hipótese de vacância dos titulares dos ofícios especializados, 
caberá ao Procurador Regional Eleitoral cumular o ofício vago enquanto não 
houver nova designação, podendo este também designar os titulares dos 
demais ofícios especializados de atuação concentrada para realizarem a 
referida cumulação, levando-se em consideração a melhor equalização dos 
trabalhos e eficiência na atuação da Procuradoria Regional Eleitoral.

Art 15 Esta portaria produz efeitos a partir da data de sua publicação.

Raquel Elias Ferreira Dodge 

PORTARIA PGR/PGE Nº 1/2019, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019.

A Procuradora-Geral da República e Procuradora-Geral Eleito-
ral, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em 
especial, nos termos dos artigos 26, inciso XIII, e 75 da Lei Com-
plementar n° 75, de 20 de maio de 1993, bem como o artigo 24, 
VIII, do Código Eleitoral, e considerando:

os deveres assumidos pelo Brasil na Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos ou Pacto de San Jose da Costa Rica (Decreto n. 678/1992), es-
pecialmente em seu art. 23;

os deveres assumidos pelo Brasil no Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos (Decreto n. 592/1992), especialmente em seu art. 25;

que o Ministério Público é instituição permanente e essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regi-
me democrático (Constituição da República, art. 127, caput);
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que compete ao Ministério Público Federal exercer perante a Justiça Elei-
toral as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias 
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72, caput; Código Eleitoral, arts. 18, 24, 27); 

que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público 
da União e do Ministério Público Federal (Constituição da República, art. 128, 
I, a, § 1º), bem como Procurador-Geral Eleitoral e chefe do Ministério Público 
Eleitoral (Código Eleitoral, art. 24, caput; LC n. 75/93, art. 73);

que ao Procurador-Geral Eleitoral compete expedir instruções aos ór-
gãos do Ministério Público (Código Eleitoral, art. 24, VII);

que a Justiça Eleitoral integra o Poder Judiciário da União (Constitui-
ção da República, arts. 92, V, 118 ss.); 

o disposto na LC n. 75/93, especialmente em seus arts. 72 a 80;

o disposto na Lei n. 8.625/93, especialmente seus arts. 10, IX, “h”, 32, III, 
50, VI, 70 e 73;

o disposto na Resolução n. 30/2008, do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP);

o processo eleitoral, a realização de eleições e a garantia do direito 
fundamental de sufrágio; 

e, finalmente, a necessidade de se uniformizar a atuação do Ministério 
Público Eleitoral em todo o país, conferindo-se segurança jurídica ao proces-
so eleitoral, bem como agilidade e efetividade na proteção dos direitos polí-
ticos fundamentais;

Resolve regulamentar a atuação do Ministério Público Eleitoral na for-
ma seguinte.

Título I
Do Ministério Público Eleitoral

Art 1º Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, 
perante a Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em to-
das as fases e instâncias do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72).

Parágrafo único - O Ministério Público Eleitoral tem legitimação para 
propor, perante o órgão eleitoral competente, as ações para declarar ou de-
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cretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública, in-
fringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legiti-
midade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
poder político ou administrativo (LC n. 75/93, art. 72, parágrafo único).

Art 2º A filiação a partido político impede o exercício de funções elei-
torais por membro do Ministério Público até dois anos depois de seu cance-
lamento (LC n. 75/93, art. 80).

Título II
Da Procuradoria-Geral Eleitoral

Capítulo 1
Do Procurador-Geral Eleitoral

Art 3º O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República 
(CR, art. 128, I, a, §1º; LC n. 75/93, art. 73).

Parágrafo único - O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os 
Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, 
que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de va-
cância, até o provimento definitivo (LC n. 75/93, art. 73).

Art 4º Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do 
Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral 
(LC n. 75/93, art. 74).

Parágrafo único - Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procura-
dor-Geral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Minis-
tério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal 
Superior Eleitoral (LC n. 75/93, art. 74).

Art 5º Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral (LC n. 75/93, art. 75):

I. designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Dis-
trito Federal;

II. acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral;

III. dirimir conflitos de atribuições;
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IV. requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exi-
gir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes 
ao exercício de seus cargos ou empregos. 

Art 6º O Vice Procurador-Geral Eleitoral atuará com exclusividade nas 
funções eleitorais, podendo o Procurador-Geral da República delegar-lhe 
outras funções.

Capítulo 2
Dos Procuradores Eleitorais Auxiliares da PGE

Art 7º A Procuradoria-Geral Eleitoral poderá designar Procuradores 
Eleitorais Auxiliares da PGE para exercerem a função eleitoral perante os 
Ministros Auxiliares nomeados pelo Tribunal Superior Eleitoral nos termos 
do art. 96, §3º, da Lei n. 9.504/97. 

§ 1º O Procurador Eleitoral Auxiliar que ajuizar ação, representação 
ou reclamação acompanhará o respectivo processo até decisão final.

§ 2º É ressalvada a atribuição do Procurador-Geral Eleitoral e de seu 
vice para atuar nas hipóteses a que se refere o caput deste artigo.

§ 3º Não se incluem entre as atribuições dos Procuradores Eleitorais Au-
xiliares da PGE o assento em sessões do Tribunal Superior Eleitoral, a atuação 
em feitos criminais e a prerrogativa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal.

Art 8º As atribuições dos Procuradores Eleitorais Auxiliares definidas 
no artigo anterior não afastam a prerrogativa do Procurador-Geral Eleitoral 
de atuar de forma supletiva ou concomitante naquelas mesmas matérias. 

Capítulo 3

Do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral

Art 9º O Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (GENAFE) é 
composto por um coordenador nacional, seis coordenadores regionais e um 
representante da Procuradoria-Geral Eleitoral, todos indicados pelo Procu-
rador-Geral Eleitoral independentemente de mandato como Procurador Re-
gional Eleitoral, com o objetivo de coordenar a execução do plano de ação 
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da função eleitoral, além de outras atribuições que lhe forem conferidas.  

Parágrafo único - O plano de ação da função eleitoral deverá ser re-
avaliado periodicamente, durante encontro nacional de Procuradores Re-
gionais Eleitorais, em especial para adequar o plano à atuação do Ministério 
Público nas eleições, à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
das garantias políticas fundamentais (Portaria PGR/MPF n. 206/2013, art. 2º).

Art 10 O Procurador-Geral Eleitoral designará os membros do GENA-
FE, ouvidos o Vice-Procurador-Geral Eleitoral e os Procuradores Regionais 
Eleitorais (Portaria PGR/MPF n. 206/2013, art. 5º).

Art 11 São atribuições do coordenador nacional do GENAFE:

I. propor, em conjunto com os coordenadores regionais, a ordem de 
prioridade das metas e o cronograma de atividades do plano de ação da fun-
ção eleitoral ao Procurador-Geral Eleitoral;

II. definir, em conjunto com os coordenadores regionais e mediante 
anuência do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, as tarefas necessárias ao cum-
primento do Plano de Ação da Função Eleitoral;

III. acompanhar a execução das tarefas e tomar medidas corretivas; e

IV. solicitar informações e providências necessárias à execução do 
plano de ação da função eleitoral aos demais membros do Ministério Públi-
co Eleitoral.

§ 1º Estende-se, a critério do coordenador nacional, a competência 
prevista no inciso IV deste artigo aos coordenadores regionais.

§ 2º O coordenador nacional poderá, sempre que entender pertinen-
te, delegar a coordenação nacional de projetos aos coordenadores regionais 
(Portaria PGR/MPF n. 206/2013, art. 3º).

Art 12 Incumbe ao representante da Procuradoria-Geral Eleitoral no 
GENAFE:

I. representar a Procuradoria-Geral Eleitoral nos fóruns e debates do 
GENAFE;

II. acompanhar a execução das tarefas previstas no plano de ação da 
função eleitoral e propor medidas corretivas ao Procurador-Geral Eleitoral;
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III. solicitar ao coordenador nacional do GENAFE relatório semestral 
com informações e indicação das providências necessárias – à execução do 
plano de ação da função eleitoral;

IV. apresentar ao Procurador-Geral Eleitoral dados de desempenho e 
alcance de metas do plano de ação da função eleitoral (Portaria PGR/MPF n. 
206/2013, art. 4º).

Título III
Das Procuradorias Regionais Eleitorais

Capítulo 1
Polos Eleitorais

Art 13 Junto ao Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral poder-se-
-ão instituir, de forma permanente ou temporária, ofícios especializados de 
atuação concentrada em polo, com vistas ao exercício de atribuições espe-
cíficas, sem caráter exclusivo, por investidura em mandato, de modo a con-
ferir-se trato prioritário e resolução a questões complexas ou de maior espe-
cialização, otimizando a eficiência e a efetividade da atuação institucional 
do Ministério Público Eleitoral.

Capítulo 2
Designação dos Procuradores Regionais Eleitorais

Art 14 O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substi-
tuto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os Procuradores 
Regionais da República no Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver, 
dentre os Procuradores da República vitalícios, para um mandato de dois anos.

§ 1º O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez.

§ 2º O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído, antes do 
término do mandato, por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, desde que 
haja anuência da maioria absoluta dos membros do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal (LC n. 75/93, art. 76).

Art 15 A designação do Procurador Regional Eleitoral e seu substituto 
será precedida de processo eletivo para escolha dos membros a serem indi-
cados ao Procurador-Geral Eleitoral (Portaria PGR/MPF n. 89/2016, art. 2º).
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§ 1º São elegíveis os membros lotados e em exercício na respectiva 
Procuradoria Regional da República ou, onde essa não existir, na Procura-
doria da República do respectivo Estado da federação (Portaria PGR/MPF n. 
89/2016, art. 3º).

§ 2º O colégio eleitoral é composto por todos os membros do MPF 
lotados na respectiva unidade, incluindo as Procuradorias da República em 
Municípios.

Art 16 A eleição deverá ser coordenada por comissão eleitoral, com-
posta por três membros da unidade, nomeados por ato do Procurador-Geral 
Eleitoral.

Parágrafo único - Compete à comissão eleitoral a definição do proce-
dimento eleitoral, observadas as disposições deste capítulo, incumbindo-lhe, 
também, a resolução dos casos omissos, com recurso para o Procurador-Ge-
ral Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias (Portaria PGR/MPF n. 89/2016, art. 4º).

Art 17º Os candidatos deverão formalizar chapa em que conste, ne-
cessariamente, os nomes dos membros que disputam, respectivamente, as 
funções de Procurador Regional Eleitoral e dos demais titulares dos ofícios 
do polo de atuação concentrada junto à Procuradoria Regional Eleitoral. 

Parágrafo único. A inscrição das chapas deve ser formalizada por in-
termédio de requerimento subscrito por seus integrantes junto à comissão 
eleitoral (Portaria PGR/MPF n. 89/2016, art. 5º, com redação dada pela Porta-
ria PGR/MPF nº 751/2019 ).

Art 18 O voto dos membros da unidade será secreto, permitido o voto 
em trânsito na respectiva unidade da federação, vedado o exercício do sufrá-
gio por procuração. 

Parágrafo único - Às Procuradorias da República em Municípios, serão 
enviadas cédulas rubricadas pela comissão eleitoral, acompanhadas de so-
brecarta, salvo se adotada votação eletrônica (Portaria PGR/MPF n. 89/2016, 
art. 6º).

Art 19 Havendo mais de uma chapa concorrente, será considerada vi-
toriosa aquela que obtiver a maioria simples dos votos válidos.

§ 1º Em caso de empate, considerar-se-á eleita a chapa cujo titular for 
mais antigo.
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§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, a antiguidade do titular da 
chapa será determinada conforme a regra do art. 202, § 3º, da LC n. 75/93.

§ 3º No caso de haver somente uma chapa inscrita até o término do 
prazo para inscrições, esta será automaticamente considerada eleita, sendo 
dispensada a votação e os procedimentos descritos no artigo anterior (Por-
taria PGR/MPF n. 89/2016, art. 7º).

Art 20 Procedida a apuração, o resultado deverá ser comunicado ao 
Procurador-Geral Eleitoral no prazo de dois dias úteis, até 1º setembro do 
ano anterior ao da eleição, para que seja providenciada a designação coleti-
va (Portaria PGR/MPF n. 89/2016, art. 8º).

Art 21 Os mandatos dos Procuradores Regionais Eleitorais e dos seus 
substitutos iniciar-se-ão, simultaneamente, no dia 1º de outubro do ano an-
terior ao da eleição, e vigorarão por um biênio, permitida uma recondução.

§ 1º Os biênios serão contados de forma contínua e ininterrupta. 

§ 2º Em caso de vacância do cargo de titular por qualquer motivo 
(renúncia, desprovimento de cargo, aposentadoria, remoção, promoção), o 
substituto assumirá a titularidade até o termo final do mandato originário, 
podendo indicar um novo substituto;

§ 3º Em caso de vacância dos cargos de titular e substituto, serão de-
signados para essas funções novos membros, observado o processo eleitoral 
para tanto estabelecido. Nesse caso, os membros eleitos exercerão as res-
pectivas funções até o termo final do mandato originário (Portaria PGR/MPF 
n. 89/2016, art. 9º).

Art 22 O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, por necessidade 
de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob a 
coordenação do Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleito-
rais (LC n. 75/93, art. 77, parágrafo único).

Capítulo 3
Atribuições dos Procuradores Regionais Eleitorais

Art 23 Ao Procurador Regional Eleitoral incumbe exercer as funções do 
Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral 
respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor (LC n. 75/93, art. 77).
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§ 1º Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas por 
lei, incumbe ao Procurador Regional Eleitoral:

I. assistir às sessões do Tribunal Regional Eleitoral e participar das 
discussões;

II. exercer a ação pública e promovê-la até final, em todos os feitos de 
competência originária do TRE;

III. oficiar em todos os recursos e conflitos de competência submeti-
dos ao TRE;

IV. manifestar-se, por escrito ou oralmente, em todos os demais as-
suntos submetidos à deliberação do TRE, quando solicitada sua audiência 
por qualquer dos Juízes, ou por iniciativa própria, se entender necessário;

V. representar ao TRE visando assegurar a fiel observância das leis 
eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em toda a cir-
cunscrição;

VI. requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao 
desempenho de suas atribuições;

VII. promover o arquivamento dos inquéritos policiais e procedimen-
tos criminais quando entender não ser caso de oferecer denúncia;

VIII. acompanhar obrigatoriamente os inquéritos em que sejam indi-
ciados Juízes Eleitorais, bem como, quando solicitado, acompanhar o Corre-
gedor Regional Eleitoral nas diligências que realizar;

IX. acompanhar, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, a realiza-
ção de audiências nos processos eleitorais, no âmbito da competência do TRE;

X. expedir instruções aos Promotores Eleitorais;

XI. oficiar perante a Comissão Apuradora de Eleições, constituída 
pelo Tribunal, podendo designar, para tanto, outro membro do Ministério 
Público Eleitoral;

XII. tomar a providência a que alude o art. 224, § 1º, do Código Eleitoral;

XIII. receber as indicações de nomes de Promotores de Justiça do Pro-
curador-Geral de Justiça do Estado para o fim de serem designados a exerce-
rem as funções de Promotor Eleitoral junto aos Juízes Eleitorais;
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§ 2º Incumbe, ainda, ao Procurador Regional Eleitoral coordenar e 
fiscalizar a atuação dos membros do Ministério Público Eleitoral de primei-
ro grau, a qual inclui:

I. designar os promotores eleitorais para atuarem perante cada uma 
das zonas eleitorais do Estado, após a análise dos requisitos normativos;

II. manifestar-se sobre o pagamento aos Promotores Eleitorais da gra-
tificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, com base, respectiva-
mente, em indicação e solicitação do Procurador-Geral de Justiça do Estado;

III. determinar a abertura de procedimento administrativo para apu-
rar eventuais irregularidades praticadas no exercício da função eleitoral pe-
los Promotores Eleitorais, com vistas à destituição da respectiva função, se 
for o caso;

IV. oficiar à Corregedoria do Ministério Público Estadual, a fim de 
que seja instaurado procedimento disciplinar contra Promotor Eleitoral no 
exercício da função eleitoral pelos Promotores Eleitorais, a fim de que sejam 
adotadas as medidas disciplinares e correicionais pertinentes, sem prejuízo 
da instauração de Procedimento Administrativo de acompanhamento. 

§ 3º Incumbe ao Procurador Regional Eleitoral organizar e gerenciar 
as atividades administrativas do gabinete e fixar o horário de trabalho dos 
servidores lotados na PRE, observados os regulamentos existentes.

Art 24 Toda movimentação de autos judiciais ou administrativos afetos à 
Procuradoria Regional Eleitoral será realizada pelo órgão administrativo da res-
pectiva unidade do Ministério Público Federal encarregado da movimentação 
dos demais ofícios das Procuradorias e Procuradorias Regionais da República.

Art 25 A Procuradoria Regional Eleitoral deve manter registro e arqui-
vo, físico ou eletrônico, de todas as designações de Promotor Eleitoral.

Capítulo 4
Estrutura das Procuradorias Regionais Eleitorais

Art 26 Toda Procuradoria Regional Eleitoral deve contar com estrutu-
ra adequada de trabalho, que permita, dentro dos prazos legais, dar vazão 
aos processos judiciais e administrativos que nela aportem. 
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Art 27 O exercício com exclusividade na função eleitoral pelo Procu-
rador Regional Eleitoral, com prejuízo de funções em seu ofício originário, é 
definido em conformidade com a categoria da unidade em que se encontrar 
lotado.

§ 1º A categorização das Procuradorias Regionais Eleitorais é baseada 
na movimentação processual dos cinco anos anteriores, excluídas as mani-
festações de mera movimentação processual e as sustentações orais.

§ 2º A categorização será revista a qualquer tempo, ouvidos o Vice 
Procurador-Geral Eleitoral e o GENAFE. 

Art 28 Os Procuradores Regionais Eleitorais atuarão com exclusivida-
de na função eleitoral, com prejuízo de suas funções em seus ofícios originá-
rios, conforme a seguinte categorização.

Categoria UF Exclusividade

1 SP PRE titular e PRE substituto em 
caráter permanente.

2 MG, RJ, BA, RS e PR PRE titular em caráter permanente.

3 Demais unidades da federação No período de 1º de março do ano eleitoral
a 20 de janeiro do ano subsequente.

Art 29 Em atenção à movimentação processual, poderá o Procurador 
Regional Eleitoral optar por não ingressar no regime de exclusividade de atua-
ção na função eleitoral ou prorrogar o seu ingresso para o momento oportuno.

Art 30 Por deliberação da maioria dos membros do Colégio de Procu-
radores da República da respectiva unidade federativa:

I. Procuradorias Regionais Eleitorais classificadas na categoria “3” 
poderão ingressar no regime de exclusividade em data anterior, definida 
por aquele órgão.

II. os Procuradores Regionais Eleitorais Substitutos poderão ingres-
sar no regime de exclusividade desde o registro de candidatura até 10 dias 
após as eleições, inclusive as de segundo turno, onde houver.

Art 31 Excetuada a categoria 1, ao iniciar o exercício das funções elei-
torais no regime de exclusividade, poderá o Procurador Regional Eleitoral 
manter consigo a assessoria de seu ofício originário.
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Capítulo 5
Dos Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares

Art 32 Os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares serão nomea-
dos pelo Procurador-Geral Eleitoral, após livre indicação do Procurador Re-
gional Eleitoral, nos termos do art. 77, parágrafo único, da Lei Complementar 
n. 75/93, e exercerão a função eleitoral perante os Juízes Eleitorais Auxiliares 
nomeados pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral nos termos do art. 96, 
§3º, da Lei n. 9.504/97. 

Parágrafo único - O Procurador Regional Eleitoral substituto poderá 
ser designado para atuar como Procurador Regional Eleitoral Auxiliar.

Art 33 Incumbe aos Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares, no-
tadamente:

I. ajuizar reclamações, representações e ações, nos termos do art. 
96 da Lei n. 9.504/97, por mau funcionamento de serviços afetos a órgãos 
eleitorais, propaganda eleitoral irregular, captação ou uso ilícito de recursos, 
captação ilícita de sufrágio, condutas vedadas a agentes públicos, divulga-
ção irregular de pesquisas, entre outras;

II. atuar como custos legis, emitindo parecer em todos os processos 
de competência dos Juízes Eleitorais Auxiliares do TRE, ajuizados por candi-
dato, partido político ou coligação, inclusive naqueles atinentes a direito de 
resposta;

III. recorrer, se entender pertinente, das decisões dos Juízes Auxiliares 
do TRE, bem como contrarrazoar os recursos interpostos em face do Minis-
tério Público como parte.

IV. provocar o Juiz Eleitoral Auxiliar do TRE ou o Juiz Eleitoral de qual-
quer circunscrição eleitoral para o exercício de seu poder de polícia;

V. realizar as diligências cabíveis com vistas à instrução dos feitos em 
que oficiem ou devam oficiar, ou deprecá-las – se for necessário – aos Pro-
motores Eleitorais;

VI. promover a tutela de urgência cautelar ou antecipada, preparató-
ria ou incidental, sempre que se fizer necessário;

VII. adotar as providências adequadas ao bom e eficaz resultado do 
desempenho das funções eleitorais;
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VIII. patenteando-se a ocorrência de crime ou improbidade adminis-
trativa, ultimar as providências que se apresentarem cabíveis;

IX. instaurar ex officio os procedimentos administrativos eleitorais 
afetos às suas atribuições (Res. CNMP nº 174/2017, art. 8º);

§ 1º O Procurador Regional Eleitoral Auxiliar que ajuizar ação, repre-
sentação ou reclamação acompanhará o respectivo processo até decisão final.

§ 2º É ressalvada a atribuição do Procurador Regional Eleitoral para 
atuar nos feitos arrolados no caput deste artigo e seus incisos.

§ 3º Não se incluem entre as atribuições dos Procuradores Regionais 
Eleitorais Auxiliares o assento em sessões do Tribunal Regional Eleitoral, a 
atuação em feitos criminais e a prerrogativa de recorrer ao Tribunal Superior 
Eleitoral (Código Eleitoral, art. 24, I e III c.c. 27).

Art 34 As atribuições dos Procuradores Eleitorais Auxiliares definidas 
no artigo anterior não afastam a prerrogativa do Procurador Regional Eleito-
ral de atuar, de forma supletiva ou concomitante, naquelas mesmas matérias. 

Capítulo 6
Plantão eleitoral

Art 35 Havendo necessidade, as Procuradorias Regionais Eleitorais 
atuarão em regime de plantão.

§ 1º A escala de plantão será elaborada pelo Procurador Regional 
Eleitoral.

§ 2º Se a Procuradoria Regional Eleitoral funcionar no regime de polo, 
do plantão poderão participar os titulares de ofícios especializados. 
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Título IV
Das Promotorias Eleitorais

Capítulo 1
Dos Promotores Eleitorais

Art 36 As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os 
Juízes e Juntas Eleitorais serão exercidas por Promotor Eleitoral (LC n. 75/93, 
art. 78; Lei n. 8.625/93, art. 10, IX, “h”, e 32, III).

Parágrafo único. Na hipótese de Juiz Federal ser designado para exer-
cer função de Juiz Eleitoral, para atuar perante este serão designados Procu-
radores da República.

Art 37 O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público lo-
cal que oficie no juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona Eleitoral.

§ 1º Na inexistência de Promotor que oficie perante a Zona Eleitoral, 
ou havendo impedimento ou recusa justificada, o Chefe do Ministério Públi-
co local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designa-
do (LC n. 75/93, art. 79, parágrafo único).

§ 2º Sendo extinta ou suspensa a Zona Eleitoral, fica automaticamen-
te sem efeito ou suspensa a designação do Promotor Eleitoral que perante 
ela oficiar.

Art 38 A designação de membros do Ministério Público de primeiro 
grau para exercer função eleitoral perante a Justiça Eleitoral de primeira ins-
tância, observará o seguinte (Res. CNMP n. 30/2008, art. 1º, I): 

I. a designação será realizada por ato exclusivo do Procurador Re-
gional Eleitoral, com base em indicação do Procurador-Geral de Justiça do 
Estado;

II. a indicação feita pelo Procurador-Geral de Justiça recairá sobre o 
membro lotado em localidade integrante de zona eleitoral que por último 
houver exercido a função eleitoral;

III. nas indicações e designações subsequentes, obedecer-se-á, para 
efeito de titularidade ou substituição, à ordem decrescente de antiguidade 
na titularidade da função eleitoral, prevalecendo, em caso de empate, a an-
tiguidade na respectiva zona eleitoral; 
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IV. a designação será feita pelo prazo ininterrupto de dois anos, nele 
incluídos os períodos de férias, licenças e afastamentos, admitindo-se a 
recondução quando houver um único membro lotado na circunscrição da 
zona eleitoral;

§ 1º Não poderá ser indicado para exercer função eleitoral o membro 
do Ministério Público:

I. lotado em localidade não abrangida pela zona eleitoral perante a 
qual este deverá oficiar, salvo em caso de ausência, impedimento ou recusa 
justificada, e quando ali não existir outro membro desimpedido;

II. que se encontrar afastado do exercício do ofício do qual é titular, 
inclusive quando estiver exercendo cargo ou função de confiança na admi-
nistração superior da Instituição, ou

III. que tenha sido punido ou que responda a processo administrativo 
ou judicial, nos 3 (três) anos subsequentes contados da data em que se der 
por cumprida a sanção aplicada, em razão da prática de ilícito que atente 
contra: a) a celeridade da atuação ministerial; b) a isenção das intervenções 
no processo eleitoral; c) a dignidade da função e a probidade administrativa. 

§ 2º Em caso de ausência, impedimento ou recusa justificada, terá 
preferência, para efeito de indicação e designação, o membro do Ministério 
Público que, sucessivamente, exercer suas funções:

I. na sede da respectiva zona eleitoral;

II. em Município que integra a respectiva zona eleitoral;

III. em comarca contígua ou próxima à sede da zona eleitoral.

§ 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Regional Elei-
toral.

Art 39 Em decisão fundamentada, poderá o Procurador Regional Elei-
toral rejeitar a indicação feita pelo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1º Da decisão de rejeição, poderá o interessado recorrer adminis-
trativamente ao Procurador-Geral Eleitoral, no prazo de 10 dias contados da 
cientificação. 

§ 2º Mantida a recusa, outro nome deverá ser indicado ao Procura-
dor-Regional Eleitoral para que este possa efetivar a designação.
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Art 40 Em qualquer caso, se não houver indicação de Promotor Elei-
toral pelo Procurador-Geral de Justiça, ficará o Procurador Regional Eleito-
ral livre para designar membro do Ministério Público que aceite as funções 
eleitorais ou solicitar ao Procurador-Geral Eleitoral que o designe, ainda que 
provisoriamente.

Art 41 Na designação para exercício da função eleitoral, deve-se ob-
servar o biênio fixo a ser definido por ato conjunto da Procuradoria Regional 
Eleitoral e da Procuradoria-Geral de Justiça, com estipulação de data idênti-
ca de início e fim de mandato para todos os membros do Ministério Público 
no Estado.

§ 1º Regramento conjunto da Procuradoria Regional Eleitoral e da 
Procuradoria-Geral de Justiça respectivas estabelecerá, também, se neces-
sário, regras de transição para implementação do biênio fixo nos Estados 
que ainda não o adotam, bem como regras de designação para casos de 
afastamento temporário do Promotor Eleitoral ou de vacância da função 
antes do término natural do biênio fixo.

§ 2º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Regional Elei-
toral.

Art 42 Não será permitida, em qualquer hipótese, a percepção cumu-
lativa de gratificação eleitoral (Res. CNMP 30/2008, art. 2º).

Art 43 É vedado o recebimento de gratificação eleitoral por quem não 
houver sido regularmente designado para o exercício de função eleitoral 
(Res. CNMP 30/2008, art. 3º).

Art 44 As investiduras em função eleitoral não ocorrerão em prazo in-
ferior a 90 (noventa) dias da data do pleito eleitoral e não cessarão em prazo 
inferior a 90 (noventa) dias após a eleição, devendo ser providenciadas pelo 
Procurador Regional Eleitoral as prorrogações eventualmente necessárias à 
observância deste preceito.

§ 1º Excepcionalmente, as prorrogações de investidura em função 
eleitoral ficarão aquém ou irão além do limite temporal de dois anos estabe-
lecido nesta Portaria, sendo a extensão ou redução do prazo realizada ape-
nas pelo lapso suficiente ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.

§ 2º No período de 90 (noventa) dias que antecede o pleito até 15 
(quinze) dias após a diplomação dos eleitos, é vedada a fruição de férias ou 
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de licença voluntária pelo Promotor Eleitoral, salvo situações excepcionais 
autorizadas pelo Procurador-Geral de Justiça respectivo, instruídos os pedi-
dos, nessa ordem, com os seguintes requisitos: 

I. demonstração da necessidade e da ausência de prejuízo ao serviço 
eleitoral; 

II. indicação e ciência do Promotor substituto; 

III. anuência expressa do Procurador Regional Eleitoral (Res. CNMP 
30/2008, art. 5º).

Art 45 Em ano eleitoral, todos os Promotores Eleitorais em exercício 
devem atuar no processo eleitoral, independente das atribuições conferidas 
ao juízo da Zona Eleitoral – ZE em que estiverem em exercício.

Art 46 Os Promotores Eleitorais colaborarão com a Procuradoria Re-
gional Eleitoral, e ambos com a Procuradoria-Geral Eleitoral, realizando dili-
gências locais que lhes sejam solicitadas ou deprecadas com vistas à instru-
ção de procedimentos em tramitação.

Parágrafo único - Para a tutela do princípio da duração razoável do 
processo, poder-se-á fixar prazo razoável para cumprimento da diligência.

Art 47 As informações relativas a falta de condição de elegibilidade, 
causa de inelegibilidade e ilícitos eleitorais de qualquer natureza deverão 
ser encaminhadas, com urgência, ao órgão de execução do Ministério Públi-
co com atribuição para adotar as providências pertinentes perante a Justiça 
Eleitoral.

§ 1º O Procurador-Regional Eleitoral ou o Promotor Eleitoral colherão 
os elementos probatórios que estiverem ao seu alcance, se for o caso.

§ 2º Se houver mídia de áudio ou vídeo, sua transcrição deverá, quan-
do possível, ser ultimada.

Art 48 Caberá ao Promotor Eleitoral que oficie perante o respectivo 
Juízo Eleitoral fornecer as orientações pertinentes aos cidadãos, ultimar as 
providências necessárias para coibir práticas infratoras à legislação eleitoral 
e adotar as medidas cabíveis, administrativas e/ou judiciais, resguardada a 
competência da Justiça Eleitoral, nos termos da legislação em vigor.

§ 1º Nas eleições gerais, os Promotores Eleitorais poderão:
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I. instaurar Notícia de Fato com vistas à realização de diligências pre-
liminares para apuração dos ilícitos eleitorais e, em casos de notória urgên-
cia, evitar o perecimento do direito;

II. requerer o exercício do poder de polícia às autoridades competen-
tes a fim de resguardar a lisura do processo eleitoral.

§ 2º Nas circunscrições em que haja mais de uma ZE, cada Promotor 
Eleitoral exercerá as funções aludidas no caput perante o respectivo Juízo 
Eleitoral.

Art 49 As ações, representações e reclamações dos membros do Mi-
nistério Público Eleitoral poderão ser realizadas e subscritas em conjunto 
com outro (s) membro (s).

Art 50 Aos Promotores Eleitorais incumbe a adoção de todas as provi-
dências no âmbito criminal sempre que o investigado não gozar de foro por 
prerrogativa de função.

Art 51 Em crime eleitoral ou conexo, quando houver envolvimento de 
detentor de foro por prerrogativa de função, observar-se-á o seguinte:

I. sendo competente o Tribunal Regional Eleitoral, as peças informa-
tivas ou inquérito serão remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral paras as 
providências cabíveis.

II. sendo competente o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo 
Tribunal Federal, as peças informativas ou o inquérito serão remetidos à Pro-
curadoria-Geral da República.

Art 52 Os Promotores Eleitorais poderão, a qualquer momento, diri-
gir-se à Procuradoria Regional Eleitoral com vistas à obtenção de subsídios 
necessários ao desempenho de suas funções e à atuação integrada do Minis-
tério Público Eleitoral. 
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Título V
Dos Procedimentos Eleitorais

Capítulo 1
Notícia de fato (NF)

Art 53 Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Elei-
toral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da 
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).

§ 1º Será realizada pesquisa de correlatos, prévia à autuação, com a 
finalidade de identificar possível prevenção em relação a procedimento em 
trâmite (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 3º, §1º).

§ 2º O recebimento de representação anônima ou apócrifa não obsta 
a instauração de Notícia de Fato pelo Ministério Público Eleitoral desde que 
os fatos narrados sejam corroborados por outros elementos de prova. 

§ 3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato 
narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos 
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. 

Art 54 A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por 
até 90 (noventa) dias (Res. CNMP nº 174/2017).

§ 1º No prazo do caput, o membro do Ministério Público Eleitoral po-
derá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre 
a instauração do procedimento próprio, vedada a expedição de requisições.

§ 2º A Notícia de Fato poderá ensejar a instauração de Procedimento 
Preparatório Eleitoral, nos termos do art. 62 e seguintes desta Portaria.

Art 55 O membro do Ministério Público Eleitoral, colhidos maiores 
elementos de convicção ou vencido o prazo estabelecido no artigo anterior, 
poderá:

I. instaurar o procedimento próprio;

II. propor a medida cabível;

III. promover o arquivamento; 

IV. requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre 
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que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo 
daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial.

Art 56 A Notícia de Fato será arquivada quando (Res. CNMP nº 
174/2017):

I. o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judi-
cial ou já se encontrar solucionado; 

II. a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignifican-
te, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação dos órgãos su-
periores; 

III. for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos 
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para 
complementá-la;

IV. o seu objeto puder ser solucionado em atuação mais ampla e mais 
resolutiva, mediante ações, projetos e programas alinhados ao Planejamen-
to Estratégico de cada ramo, com vistas à concretização da unidade institu-
cional. 

§ 1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento pre-
ferencialmente por correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) 
dias, contado da data da entrega da notificação.

§ 2º A cientificação é facultativa no caso de a Notícia de Fato ter sido 
encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. 

§ 3º É dispensada a notificação no caso de arquivamento de Notícia 
de Fato anônima ou apócrifa.

Art 57 O recurso apresentado em face da decisão de arquivamento 
da Notícia de Fato será protocolado na secretaria do órgão que a arquivou e 
juntado aos autos, os quais deverão ser remetidos no prazo de 3 (três) dias:

I. ao Juízo Criminal competente ou, alternativamente, à 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPF, tratando-se de matéria criminal e o ar-
quivamento tenha sido promovido na Procuradoria Regional Eleitoral;

II. ao Juízo Criminal competente (Código Eleitoral, art. 357, §1º) ou, al-
ternativamente, à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (LC n. 73/93, 
art. 62, IV, c/c Enunciado n. 29 da 2ª CCR) nos arquivamentos de feitos crimi-
nais promovidos por Promotor Eleitoral.
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III. ao Procurador-Geral Eleitoral, em matéria não criminal, nos casos 
em que o arquivamento tenha sido promovido por membro integrante da 
Procuradoria Regional Eleitoral;

IV. à Procuradoria Regional Eleitoral do respectivo Estado nos casos de 
arquivamento em matéria não criminal promovido por Promotor Eleitoral;

§ 1º Ressalvada a hipótese de o feito ser arquivado judicialmente e 
não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que os apreciou, 
registrando-se no sistema respectivo.

§ 2º O parágrafo anterior não se aplica se o entendimento adotado 
for contrário à instrução ou orientação do Procurador-Geral Eleitoral, hipó-
tese em que o arquivamento deverá ser submetido à homologação. 

Capítulo 2
Procedimento preparatório eleitoral (PPE)

INSTAURAÇÃO

Art 58 O Procedimento Preparatório Eleitoral, de natureza facultati-
va, administrativa e unilateral, será instaurado para coletar subsídios neces-
sários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, 
visando à propositura de medidas cabíveis em relação aos ilícitos eleitorais 
de natureza não criminal.

§ 1º O Procedimento Preparatório Eleitoral não é condição de proce-
dibilidade para o ajuizamento de ações ou adoção de quaisquer medidas a 
cargo do Ministério Público Eleitoral.

§ 2º O Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado di-
retamente ou com base em notícia de fato previamente autuada a partir de 
comunicações e representações de atribuição do Ministério Público Eleitoral.

Art 59 O Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado, 
no limite de suas atribuições, pelo órgão do Ministério Público Eleitoral, seja 
em face de notícia de fato ou representação formulada por qualquer pessoa, 
física ou jurídica, ou encaminhada por órgão público.
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Art 60 Sempre que, em autos do Procedimento Preparatório Eleitoral, 
o membro do Ministério Público Eleitoral, identificar a necessidade de enca-
minhamento de cópias, para providências, a outro órgão do Ministério Pú-
blico, deverá previamente autuá-las como notícia de fato (Provimento CMPF 
n. 1/2015, Diretriz n. 15).

Art 61 A instauração do Procedimento Preparatório Eleitoral dar-se-
-á por meio de portaria fundamentada, devidamente registrada e autuada, 
que mencionará, de forma resumida, o fato que o Ministério Público Eleito-
ral pretende investigar.

PRAZO

Art 62 O Procedimento Preparatório Eleitoral terá prazo de duração 
de 60 (sessenta) dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessi-
vas, devidamente fundamentadas, quando houver necessidade de dar con-
tinuidade à investigação iniciada.

§ 1º Na oportunidade em que deliberar sobre a necessidade de even-
tual prorrogação das investigações, o membro do Ministério Público deverá 
observar os prazos preclusivos e decadenciais inerentes ao ajuizamento das 
ações eleitorais.

§ 2º No período de 90 (noventa) dias que antecede o pleito até 15 
(quinze) dias após a diplomação dos eleitos, o prazo de 60 (sessenta) dias 
será reduzido à metade, sendo admissíveis prorrogações sucessivas, desde 
que fundamentadas.

ARQUIVAMENTO

Art 63 Se, ao final da instrução, o órgão responsável pela condução 
do Procedimento Preparatório Eleitoral entender não comprovado ou ine-
xistente o fato noticiado, não constituir o fato ilícito eleitoral, estar provado 
que o investigado não concorreu para a infração ou não existir prova de tal 
contribuição, deverá arquivar o referido procedimento, encaminhando-o 
para a homologação:

I. ao Procurador-Geral Eleitoral nos casos de arquivamento promovi-
do por membro da Procuradoria Regional Eleitoral;
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II. à Procuradoria Regional Eleitoral do respectivo Estado nos casos 
de arquivamento  promovido por Promotor Eleitoral;

§ 1º No caso de não acolhimento das razões de arquivamento, a au-
toridade revisora designará membro distinto para a realização da atuação 
cabível, que deve ser indicada em sua decisão.

§ 2º Nos casos em que a abertura do Procedimento Preparatório Elei-
toral se der por representação, o interessado será cientificado formalmente 
da promoção de arquivamento e da faculdade de apresentar razões e docu-
mentos que serão juntados aos autos para nova apreciação do órgão revisio-
nal do Ministério Público Eleitoral.

Art 64 Após a homologação do arquivamento pelo órgão revisional, 
o arquivamento definitivo de procedimentos na unidade será realizado por 
meio do Termo de Avaliação e Destinação de Autos, conforme disposto no art. 
4º da Portaria PGR/MPF n. 184/2016 (Instrução Normativa SG/MPF n. 14/ 2016).

Art 65 O desarquivamento do Procedimento Preparatório Eleitoral, 
diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocor-
rer no prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido 
esse lapso, será instaurado novo procedimento, o qual poderá aproveitar os 
elementos anteriormente colhidos.

Capítulo 3
Procedimento investigatório criminal (PIC)

INSTAURAÇÃO

Art 66 O procedimento investigatório criminal, de natureza adminis-
trativa, facultativa, e inquisitorial, instaurado no âmbito do Ministério Pú-
blico Eleitoral, terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais 
eleitorais, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propo-
situra, ou não, da respectiva ação penal, e não exclui a possibilidade de for-
malização de investigação por outros órgãos legitimados da Administração 
Pública (Res. CNMP nº 179/2017).

Art 67 O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado 
de ofício por membro do Ministério Público Eleitoral ao tomar conhecimen-
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to de prática de infração penal eleitoral por qualquer meio, ainda que infor-
mal, ou em razão de provocação, bem como deverá ser instaurado sempre 
que houver determinação do órgão com competência revisional, nos casos 
em que tenha discordado da manifestação de arquivamento de peças infor-
mativas (adaptado da Resolução CSMPF n. 77/2004).

Art 68 O procedimento investigatório criminal no âmbito eleitoral 
será instaurado por portaria fundamentada, devidamente registrada e au-
tuada, com a indicação dos fatos a serem investigados e deverá conter, sem-
pre que possível, o nome e a qualificação do autor da representação e a de-
terminação das diligências iniciais.

Parágrafo único – Se, durante a instrução do procedimento investiga-
tório criminal, for constatada a necessidade de investigação de outros fatos, 
o membro do Ministério Público Eleitoral poderá aditar a portaria inicial ou 
determinar a extração de peças para instauração de novo procedimento.

Art 69 O membro do Ministério Público poderá requisitar a instaura-
ção de inquérito policial e conduzir a respectiva investigação criminal com 
apoio da Polícia Judiciária Eleitoral.

§ 1º Na ausência de órgãos da Polícia Federal, no local da infração, o 
Promotor Eleitoral deverá, preferencialmente, requisitar a instauração de in-
quérito policial à Polícia Civil (Resolução TSE n.º 23.396/2013, art. 2º, parágrafo 
único). 

§ 2º Antes de requisitar a instauração de inquérito policial, o Promo-
tor Eleitoral deverá realizar as diligências úteis que estejam a sua disposição, 
como consultas em banco de dados, localização e oitiva das pessoas envol-
vidas, diligências in loco, solicitar apoio da Polícia Civil para auxiliar nas apu-
rações de crimes eleitorais, ilícitos cíveis-eleitorais, e avaliar a eficiência de 
eventual investigação à luz do art. 109 do Código Penal.

PRAZO

Art 70 O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído 
no prazo de 60 (sessenta) dias, permitidas, por igual período, prorrogações 
sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público 
Eleitoral responsável pela sua condução à vista da imprescindibilidade da 
realização ou conclusão de diligências (Resolução CSMPF n. 77/2004).
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PERSECUÇÃO PATRIMONIAL

Art 71 A persecução patrimonial destinada à localização de qualquer 
benefício derivado ou obtido, direta ou indiretamente, em decorrência da 
prática de infração penal, ou de bens ou valores lícitos equivalentes, com vis-
tas à propositura de medidas cautelares reais, confisco definitivo e identifi-
cação do beneficiário econômico final da conduta, será realizada em caráter 
autônomo e anexo ao procedimento investigatório criminal.

§ 1º Proposta a ação penal, a instrução do procedimento tratado no 
caput poderá prosseguir até que ultimadas as diligências de persecução pa-
trimonial.

§ 2º Caso a investigação sobre a materialidade e autoria da infração 
penal já esteja concluída, sem que tenha sido iniciada a investigação tratada 
neste capítulo, procedimento investigatório específico poderá ser instaura-
do com o objetivo principal de proceder a persecução patrimonial.

ARQUIVAMENTO

Art 72 Se o membro do Ministério Público Eleitoral responsável pelo pro-
cedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento 
para a propositura de ação penal, promoverá o arquivamento dos autos, funda-
mentadamente, perante a respectiva autoridade judicial competente.

§ 1º Nos casos em que a abertura do procedimento investigatório cri-
minal se der por representação, o interessado será cientificado formalmente 
da promoção de arquivamento e da faculdade de apresentar razões e do-
cumentos que serão juntados aos autos para nova apreciação do Ministério 
Público Eleitoral.

§ 2º Os autos do procedimento investigatório criminal arquivados se-
rão remetidos para homologação, no prazo de 05 (cinco) dias:

I. ao Juízo Criminal competente ou, alternativamente, à 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos casos de arqui-
vamento promovido na Procuradoria Regional Eleitoral;

II. ao Juízo Criminal competente (Código Eleitoral, art. 357, §1º) ou, al-
ternativamente, à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (LC n. 73/93, 
art. 62, IV, c/c Enunciado n. 29 da 2ª CCR) nos casos de arquivamento promo-
vido por Promotor Eleitoral.
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Art 73 Poderá o órgão do Ministério Público Eleitoral, no caso de co-
nhecimento superveniente de novo elemento de prova que altere os moti-
vos do arquivamento, determinar a reabertura da investigação, de ofício e 
mediante decisão fundamentada.

Capítulo 4
Instrução

Art 74 Na condução de PPE e PIC, poderá o membro do Ministério 
Público Eleitoral, sem prejuízo de outras providências inerentes às suas atri-
buições funcionais previstas em lei:

I. fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras dili-
gências, inclusive em organizações militares; 

II. requisitar informações, exames, perícias e documentos de auto-
ridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

III. requisitar informações e documentos de entidades privadas, in-
clusive de natureza cadastral;

IV. notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coerci-
tiva, nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais; 

V. acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judi-
ciária; 

VI. acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou 
temporária deferidas pela autoridade judiciária; 

VII. expedir notificações e intimações necessárias; 

VIII. realizar oitivas para colheita de informações e esclarecimentos; 

IX. ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter pú-
blico ou relativo a serviço de relevância pública; 

X. requisitar auxílio de força policial.

§ 1º O prazo fixado para atendimento às requisições do Ministério 
Público Eleitoral será de até 10 (dez) dias úteis, prorrogável mediante solici-
tação justificada.
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§ 2º Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para com-
parecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 (qua-
renta e oito) horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais ou 
processuais pertinentes.

§ 3º A notificação deverá mencionar o fato investigado e a faculdade 
do notificado de se fazer acompanhar por advogado.

§ 4º Sempre que possível, o autor do fato investigado será convidado 
a apresentar as informações que considerar adequadas, oportunidade em 
que poderá requerer diligências, cabendo ao órgão do Ministério Público 
Eleitoral apreciar, em despacho fundamentado, a conveniência e oportuni-
dade da sua realização.

Art 75 O membro do Ministério Público Eleitoral poderá requisitar o 
cumprimento das diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a 
servidores da instituição, a policiais civis, militares ou federais, guardas mu-
nicipais ou a qualquer outro servidor público que tenha como atribuições 
fiscalizar atividades cujos ilícitos possam caracterizar crime eleitoral (Res. 
CNMP n. 181/2017).

§ 1º O servidor público responsável pelo cumprimento da requisição 
deverá assinar o relatório e, se possível, também deverá fazê-lo a testemu-
nha ou informante.

§ 2º O interrogatório de suspeitos e a oitiva das pessoas com prerro-
gativa de foro deverão necessariamente ser realizados por membro do Mi-
nistério Público.

Capítulo 5
Publicidade 

Art 76 Os atos e peças de PPE e PIC são públicos, salvo disposição legal 
em contrário ou por razões de interesse público ou conveniência da investigação.

Parágrafo único - A publicidade consistirá:

I. na expedição de certidão, mediante requerimento do investigado, 
da vítima ou seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério Pú-
blico ou de terceiro diretamente interessado;
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II. no deferimento de pedidos de vista ou de extração de cópias, des-
de que realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 
I ou a seus advogados ou procuradores com poderes específicos, ressalvadas 
as hipóteses de sigilo;

III. na prestação de informações ao público em geral, a critério do 
presidente do procedimento, observados o princípio da presunção de ino-
cência e as hipóteses legais de sigilo.

Art 77 O presidente do procedimento poderá decretar o sigilo das 
investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a 
elucidação do fato ou interesse público exigir; garantida ao investigado a 
obtenção, por cópia autenticada, de depoimento que tenha prestado e dos 
atos de que tenha, pessoalmente, participado.

Parágrafo único – Em caso de pedido da parte interessada para a ex-
pedição de certidão a respeito da existência de procedimentos, é vedado fa-
zer constar qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa.

Capítulo 6
Procedimento Administrativo

Art 78 O procedimento administrativo pode ser instaurado pelos 
membros do Ministério Público Eleitoral como instrumento para viabilizar 
a consecução de sua atividade-fim.

Parágrafo único – O procedimento administrativo não tem caráter de 
investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilí-
cito específico.

Art 79 O procedimento administrativo será instaurado por portaria 
sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o prin-
cípio da publicidade dos atos.

Art 80 O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo 
de 6 (seis) meses, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo pe-
ríodo, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilida-
de da realização de outros atos.
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Art 81 O procedimento administrativo deverá ser arquivado no pró-
prio órgão de execução, com comunicação ao órgão superior, conforme os 
incisos I a III do § 1º deste artigo, sem necessidade de remessa dos autos para 
homologação do arquivamento.

§ 1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento, da 
qual caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias:

I. à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, tratando-se de ma-
téria criminal e o arquivamento tenha sido promovido por Procurador Re-
gional Eleitoral;

II. ao Procurador-Geral Eleitoral, em matéria não criminal, nos ca-
sos em que o arquivamento tenha sido promovido por Procurador Regional 
Eleitoral, por seu substituto ou auxiliar;

III. ao Procurador Regional Eleitoral do respectivo Estado, em todos os 
casos em que o arquivamento tenha sido promovido por Promotor Eleitoral.

§ 2º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o 
procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão ser 
remetidos, caso não haja reconsideração da decisão recorrida, no prazo de 3 
(três) dias, ao órgão revisor nos termos do § 1º deste artigo, para apreciação.

§ 3º A cientificação de que trata este artigo:

I. é facultativa no caso de o procedimento administrativo instaurado 
em face de dever de ofício.

II. é dispensada no caso de procedimento administrativo originário 
de notícia apócrifa ou anônima.

Art 82 A conversão de notícia de fato, procedimento preparatório 
eleitoral ou procedimento investigatório criminal em procedimento admi-
nistrativo (área de atuação eleitoral) pressupõe o arquivamento dos autos, 
cabendo, portanto, sua homologação pelo respectivo órgão revisional (Pro-
vimento CMPF n. 1/2015, Diretriz n. 12).
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Capítulo 7
Disposições comuns

Art 83 O encaminhamento de Notícia de Fato, Procedimento Prepa-
ratório Eleitoral, Procedimento Investigatório Criminal a outro órgão do 
Ministério Público Eleitoral para continuidade das investigações dispensa 
prévia homologação do órgão com atribuição revisional. 

Parágrafo único. A remessa também dar-se-á independentemente de 
homologação se a ausência de atribuição estiver fundada em orientação ou 
enunciado emanado da Procuradoria-Geral Eleitoral (Res. CNMP nº 174/2017).

Art 84 No caso de Procedimento Preparatório Eleitoral e Procedimen-
to Investigatório Criminal, se houver declínio de atribuição a qualquer outro 
ramo do Ministério Público que não seja o Eleitoral, deverá o membro do 
Ministério Público Eleitoral submeter sua decisão à revisão, exceto se a au-
sência de atribuição estiver fundada em orientação ou enunciado emanado 
da Procuradoria-Geral Eleitoral.

Parágrafo único. Ao Procedimento Preparatório Eleitoral aplica-se o 
disposto no art. 67, incisos I e II.

§ 2º O Procedimento Investigatório Criminal deverá ser remetido à 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos casos 
de declínio promovido na Procuradoria Regional Eleitoral e por Promotor 
Eleitoral.

Art 85 Em ano eleitoral, identificada a natureza eleitoral do documen-
to e efetuado o primeiro registro nos setores administrativos da unidade, este 
será prontamente submetido à PGE ou à PRE, que poderá determinar: 

I. sua autuação como notícia de fato;

II. a instauração de procedimento próprio;

III. seu arquivamento de plano, caso o documento não se refira a irre-
gularidades eleitorais; 

IV. o declínio e a remessa ao órgão respectivo se não se tratar de ilícito 
ou infração de natureza eleitoral.

Art 86 É facultado o arquivamento interno, devidamente fundamen-
tado, independentemente de instauração formal de procedimento e de ho-
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mologação do órgão revisional, dos expedientes recebidos pelas Salas de 
Atendimento ao Cidadão, quando do seu conteúdo não se vislumbre, sequer 
em tese, a ocorrência de crime ou ilícitos eleitorais, passível de ensejar a atu-
ação institucional do Ministério Público Eleitoral, sem prejuízo de comuni-
cação ao noticiante (Orientação Conjunta n. 2/2015, da 2ª, 5ª e 7ª CCRs/MPF).

Art 87 A pedido da pessoa interessada, será fornecida comprovação 
escrita de comparecimento.

Art 88 Os órgãos do Ministério Público Eleitoral deverão promover a 
adequação dos procedimentos de investigação em curso aos termos da pre-
sente Resolução, no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua entrada em vigor.

Art 89 Os casos omissos ou que não forem objeto desta normativa se-
rão resolvidos pelo Procurador-Geral Eleitoral.

Título VI
Disposições finais 

Art 90 O exercício da função eleitoral, em especial em ano de eleições, 
tem precedência sobre quaisquer outras atribuições dos Promotores Eleito-
rais (Código Eleitoral, art. 365; Lei n. 9.504/97, art. 94, § 1º).

Parágrafo único - Os feitos eleitorais, no período compreendido en-
tre 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 habeas corpus e mandado de segurança (Lei n. 
9.504/97, art. 94).

Art 91 A partir da data prevista para o registro de candidatura, os 
membros do Ministério Público Eleitoral devem atuar em consonância com 
o regime específico da Justiça Eleitoral, inclusive nos finais de semana e fe-
riados, até a proclamação dos eleitos em segundo turno, se houver (LC n. 
64/90, art. 16; Lei n. 9.504/97, art. 94). 

Parágrafo único - Para os fins do caput – exceto na antevéspera, vés-
pera e no dia da eleição –, nos finais de semana e feriados, poderá ser reali-
zado rodízio entre o Procurador Regional Eleitoral e seu substituto, entre os 
Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares, bem como entre Promotores 
Eleitorais oficiantes em Zonas Eleitorais próximas ou contíguas.
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Art 92 As petições de ação, representação e reclamação dos membros 
do Ministério Público Eleitoral poderão ser realizadas e subscritas em con-
junto com outro(s) membro(s).

Art 93 No âmbito do Ministério Público Eleitoral, ficam revogadas as 
disposições em contrário a esta Portaria.

Art 94 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. 

Comunique-se.

Brasília/DF, 9 de setembro de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral Eleitoral
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