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ATOS DA PROCURADORA-GERAL ELEITORAL  
 

##ÚNICO: | EXTRA-PGE - PGR-00413887-2018| 
INSTRUÇÃO PGE Nº 4, DE 1º DE AGOSTO DE 2018 

 

A PROCURADORA-GERAL ELEITORAL, em conformidade com a norma do art. 24, VIII do Código Eleitoral, que lhe atribui 
competência para expedir instruções para os órgãos do Ministério Público Eleitoral, 

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

Considerando que a Constituição expressamente afirm���������	�
����	�������������������	���������������������������������� 
Considerando o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com 

a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Constituição Federal, art. 
3o); 

Considerando que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (Constituição Federal, art. 1º, V); 
Considerando que da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de iguais oportunidades, de condições e 

de participação na vida pública da nação; 
Considerando que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

(Decreto 4.377/2002); 
Considerando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 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 Formas de Discriminação a República Federativa do Brasil se 
compromete a tomar 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 estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de 
qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres (art. 5º, a); 

Considerando que na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 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); 
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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 menos de 30% das vagas de partidos ou coligações para candidaturas 
à Câmara dos Deputados, à Câmara Legislativa, às Assembleias Legislativas e às Câmaras Municipais (Lei 12.034/2009, art. 3o); 

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. 9º, interpretado 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 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 (Tribunal Superior Eleitoral, 
Consulta 252-18), 

RESOLVE: 
Expedir instrução aos Procuradores Regionais Eleitorais para que adotem as medidas necessárias: 
(1) para impugnar e/ou obter o indeferimento de pedidos de registro de cujo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários 

(DRAP) decorra o descumprimento dos percentuais mínimo e máximo de candidaturas de cada gênero. 
(2) à verificação da licitude dos critérios usados pela direção dos partidos políticos para distribuir os recursos do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha e de sua fiel adoção em todas as campanhas eleitorais no pleito de 2018. 
(3) à efetivação do mínimo de 30% do montante do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para 

financiar candidaturas de mulheres para as eleições majoritárias e proporcionais. 
(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 mínimo 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 campanha 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 candidatos que descumprirem ou se beneficiarem do descumprimento 
dos percentuais obrigatórios de financiamento de candidaturas de mulheres. 

 
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Procuradora-Geral da República 
 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00415107-2018| 
PORTARIA Nº 49, DE 2 DE AGOSTO DE 2018 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 65, II, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução 
CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), 

  RESOLVE: 
 Art. 1º Designar o Procurador Regional da República Paulo de Souza Queiroz para sindicar a respeito dos fatos noticiados na 

Sindicância objeto do PGEA CMPF nº 1.00.002.000075/2018-52, adotando todas as diligências que julgar pertinentes para, ao final, oferecer relatório 
circunstanciado com proposição de arquivamento ou de instauração de inquérito administrativo, se caso constatada falta funcional na espécie � 
consideradas as disposições do artigo 236 e incisos da Lei Complementar n.º 75/93; 

  Art. 2º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da apuração, a contar da data de instalação dos trabalhos, consideradas as 
eventuais prorrogações de lei. 

 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 
 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00414540-2018| 
PORTARIA Nº 67, DE 1º DE AGOSTO DE 2018 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo encaminhou cópia dos autos do Processo nº 7609-

66.2018.403.6181 à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação da discordância judicial; 
RESOLVE 
a) Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
a.1) autue-se a documentação como PA eletrônico e registre-se a presente portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
a.2) após a devida autuação, distribua-se. 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 2ª CCR 


