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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 275, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.

Orienta os Promotores Eleitorais que atuarão no segundo turno das 
Eleições de 2018 a adotarem procedimentos diante de ocorrências que 
prejudiquem  os  trabalhos  da  Justiça  Eleitoral,  como  propaganda 
eleitoral  irregular,  ilícitos  eleitorais  cíveis  e  penais,  e  desacato  ou 
ameaças contra seus servidores e colaboradores.

A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Espírito Santo, no exercício de 

suas atribuições legais previstas no art. 77 da LC nº 75/93 e nos arts. 24, VIII c/c 27, §3º do 

Código Eleitoral,

Considerando competir à Procuradora Regional Eleitoral dirigir, no Estado, as 

atividades do Ministério Público Eleitoral (art. 77 da Lei Complementar nº 75/93);

Considerando que  compete  ao  Procurador  Regional  Eleitoral  expedir 

instruções orientativas aos órgãos do Ministério Público Eleitoral que oficiem junto aos Juízes 

Eleitorais e aos Juízes Auxiliares do TRE (art. 24, VIII c/c art. 27, §3º, ambos do  Código 

Eleitoral);

Considerando que  aos  Promotores  Eleitorais,  em  se  tratando  de  eleições 

gerais, compete auxiliar o Procurador-Geral Eleitoral e o Procurador Regional Eleitoral na 

fiscalização do cumprimento da legislação eleitoral  na sua respectiva Zona Eleitoral,  bem 

como representar ao juiz eleitoral com vistas ao exercício do poder de polícia (art. 78 da Lei 

Complementar n. 75/93 e art. 103, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.551/2018), e atuar nas 

investigações  criminais  e  ações  penais  que  não  envolvam  autoridades  detentoras  de 

prerrogativa de foro;

Considerando a atribuição constitucional do Ministério Público de defender a 

ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 

127, CF/;88);

Considerando a  tutela  constitucional  da  integridade,  normalidade  e 

legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, CF/88);
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Considerando o Estado de Direito e os bens jurídicos fundamentais protegidos 

também pela legislação eleitoral, dentre os quais se destacam: a soberania popular, o sufrágio 

livre e universal, o segredo e o igual valor do voto, a veracidade da propaganda eleitoral, as 

liberdades de expressão e de informação e a vedação ao anonimato, a proteção à vida e à 

integridade física e moral (arts. 1º, caput, e parágrafo único, 5º, caput, IV, IX e X, e 14, caput 

e § 9º, CF/88); 

Considerando  a  segurança  jurídica  para  os  eleitores,  candidatos,  partidos, 

coligações, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral;

Considerando  os  valores  fundamentais  de  transparência  e  confiança  nas 

instituições, bem como o dever do Estado brasileiro de promover a democracia e eleições 

justas e livres, em observância à Constituição e às leis;

Considerando  que  os  órgãos  de  policia  judiciária  têm  atribuição  de 

encaminhar  informações  de  atos  ilícitos  ao  Ministério  Público,  que  então  adotará  as 

providências legais cabíveis;

Considerando os relatos de que servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral 

foram vítimas de ameaças, injúrias e desacato durante os trabalhos realizados por ocasião da 

votação no primeiro turno das Eleições de 2018;

Considerando que mesmo após a realização do primeiro turno, os servidores 

lotados nos cartórios eleitorais  continuaram a relatar que têm sido coagidos, ameaçados e 

ofendidos, havendo até mesmo relatos de tentativas de agressões físicas por parte de alguns 

eleitores;

Considerando as notícias de que eleitores teriam divulgados vídeos e fotos 

realizados  nos  cartórios  e  seções  eleitorais  vinculando  servidores  da  Justiça  Eleitoral  a 

supostas fraudes nas urnas eletrônicas, culminando em comentários contendo ameaças a essas 

pessoas e a seus familiares em redes sociais;

Considerando que esses fatos revelam o possível risco à honra e à integridade 

física dos servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral que trabalharão no segundo turno das 

Eleições de 2018;
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Considerando que  as  ações  supracitadas  podem  prejudicar  os  trabalhos 

eleitorais, bem como impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, o que pode tipificar a 

prática dos delitos previstos, respectivamente, nos arts. 296 e 297 do Código Eleitoral1;

Considerando que, nos termos do art.  327 do  Código Penal,  “considera-se  

funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora  transitoriamente  ou  sem  

remuneração,  exerce  cargo,  emprego  ou  função  pública”,  razão  pela  qual  os  eleitores 

convocados a prestar serviços à Justiça Eleitoral são servidores públicos por equiparação para 

fins penais;

Considerando que  desrespeitar,  ofender  ou  humilhar,  através  de  palavras, 

gestos  ou  vias  de  fato,  servidores  e  colaboradores  da  Justiça  Eleitoral,  considerados 

funcionários públicos por equiparação (art. 327 do Código Penal), pode configurar, em tese, a 

prática do crime de desacato previsto no art. 331, do Código Penal2;

Considerando que no julgamento do Habeas Corpus nº 141.9493 o Supremo 

Tribunal Federal assentou que “O desacato constitui importante instrumento de preservação  

da lisura da função pública e, indiretamente, da dignidade de quem a exerce. Não se pode 

despojar a pessoa de um dos mais delicados valores constitucionais, a dignidade da pessoa  

humana, em razão do “status” de funcionário público (civil ou militar). A investidura em  

função  pública  não  constitui  renúncia  à  honra  e  à  dignidade.  Nesse  aspecto,  a  Corte  

Interamericana  de  Direitos  Humanos,  órgão  responsável  pelo  julgamento  de  situações  

concretas  de  abusos  e  violações  de  direitos  humanos,  reiteradamente  tem  decidido  

contrariamente ao entendimento da Comissão de Direitos Humanos,  estabelecendo que o 

direito penal pode punir condutas excessivas no exercício da liberdade de expressão.” 

Considerando que os fatos noticiados podem também configurar, em tese, a 

prática de crimes contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções, 

para os quais se admite a atuação do Ministério Público, nos termos da súmula nº 714 do 

STF4;

1 “Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais;
        Pena - Detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.”
        “Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio:
        Pena - Detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.”
2 “Desacato
Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.”
3 HC 141949, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018.
4 Súmula nº 714. “É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público,  

condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público  
em razão do exercício de suas funções.”
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Considerando que constitui  infração penal  “ameaçar alguém, por palavra,  

escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave” (art. 

147, Código Penal);

Considerando que  os  crimes  que  promovam desordem que  prejudique  os 

trabalhos eleitorais e que impeçam ou embaracem o exercício do sufrágio (arts. 296 e 297 do 

Código  Eleitoral)  são  da  competência  da  Justiça  Eleitoral,  enquanto  eventuais  crimes  de 

desacato,  ameaça  e  delitos  contra  a  honra  praticados  em  detrimento  de  servidores  e 

colaboradores da Justiça Eleitoral, no exercício de sua função ou em razão dela, atraem a 

competência da Justiça Federal Comum (art. 109, IV, da CF/88);

Considerando, por fim, ser de interesse público que as autoridades ministeriais 

que  atuarão  nas  Eleições  de  2018  reflitam  antecipadamente  sobre  os  procedimentos 

adequados que devem observar na hipótese de se deparar com algum(ns) dos ilícitos acima 

mencionados, as penas abstratamente cominadas a cada um deles, a possibilidade de prisão 

em flagrante do(s) seu(s) responsável(is) ou lavratura de termo circunstanciado de ocorrência 

(TCO), ou mera colheita de provas e informações para possibilitar futura responsabilização 

criminal;

Considerando  a  necessidade  de  orientar  a  atuação  do  Ministério  Público 

Eleitoral para promover a responsabilização, nos âmbitos eleitoral e criminal, de agentes de 

condutas infringentes da legislação eleitoral e penal;

RESOLVE:

EDITAR a presente instrução, objetivando coordenar e orientar a atuação dos 

Promotores  Eleitorais  que  atuarão  no  segundo turno das  Eleições  de  2018 no Estado do 

Espírito Santo, respeitada sua independência funcional e sem prejuízo da adequação desses 

procedimentos às peculiaridades do fato, às circunstâncias do momento e às determinações 

dos juízes eleitorais no exercício do seu poder de polícia.

INSTRUIR a adoção das medidas, inclusive judiciais, necessárias para, entre 

outras:

1) resguardar a livre manifestação de pensamento e convicções políticas 

por parte dos cidadãos que não violem outros bens jurídicos igualmente tutelados pela ordem 

constitucional;
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2) propiciar elementos  à  Procuradoria  Regional  Eleitoral  ou  à 

Procuradoria-Geral  Eleitoral,  conforme  o  caso,  para  que  se  possa  promover a 

responsabilização  por  atos  de  propaganda  eleitoral  irregular (arts.  242  e  243,  Código 

Eleitoral) que: 

a)  crie,  artificialmente,  na  opinião  pública,  estados  mentais,  emocionais  ou 

passionais;

b) faça apologia a guerra,  a  processos violentos para subverter o regime, a 

ordem política e social; ou a preconceitos de origem, raça, gênero, sexo, orientação sexual, 

cor, idade, crença religiosa ou filosófica e quaisquer outras formas de discriminação;

c)  provoque  animosidade  entre  as  forças  armadas  ou  contra  elas,  ou  delas 

contra as classes e instituições civis;

d) incite atentado contra pessoa ou bens;

e) instigue à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública;

f) implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, 

sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

g)  perturbe  o  sossego  público,  com  algazarra  ou  abusos  de  instrumentos 

sonoros ou sinais acústicos;

h) calunie, difame ou injurie quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades 

que exerçam autoridade pública.

3)  propiciar elementos à Procuradoria Regional Eleitoral ou à Procuradoria-

Geral Eleitoral,  conforme o caso, para que se possa  desencadear a persecução de  ilícitos 

eleitorais que  comprometam  a  integridade  do  processo  eleitoral,  notadamente  aqueles 

relacionados à(o):

a) abuso de poder econômico, político ou dos meios de comunicação social, 

inclusive na internet e redes sociais (arts. 14, §§ 9º, 10 e 11, CF/88; arts. 19 e 22, XIV, Lei 

Complementar 64/90; art. 237, Código Eleitoral);

b) arrecadação ilícita e gasto ilegal de recursos em campanha eleitoral (art. 30-

A, Lei n. 9.504/97);

c) captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, caput, Lei 9.504/97);
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d) coação eleitoral consistente na prática de atos de violência ou grave ameaça 

a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto ( art. 41-A, § 2º, Lei 9.504/97); 

e)  conduta vedada por lei  aos agentes públicos durante o processo eleitoral 

(arts. 73 a 77, Lei 9.504/97);

4) promover a persecução penal de condutas criminosas, como as seguintes:

a)  contratar  direta  ou  indiretamente  grupo  de  pessoas  com  a  finalidade 

específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a 

imagem de candidato, partido ou coligação (art. 57-H, § 1º, Lei 9.504/97);

b)  prestar  serviços  relativos  à  emissão  de  mensagens  ou  comentários  na 

internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação (art. 

57-H, § 2º, Lei 9.504/97);

c) divulgar fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e 

capazes de exercerem influência perante o eleitorado (art. 323, Código Eleitoral);

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

Eleitoral);

e) impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio (art. 297, Código Eleitoral);

f) dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, 

dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer 

abstenção, ainda que a oferta não seja aceita (art. 299, Código Eleitoral);

g) usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, 

em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos (art. 

301, Código Eleitoral);

h) divulgar qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus 

candidatos no dia da eleição, promovendo-se as necessárias diligências para verificar e coibir 

a ocorrência da prática denominada “voo da madrugada”, nos termos da Portaria PRE/ES nº 

257/2018 (art. 39, § 5º, III, Lei 9.504/97);

i)  fornecer  transporte  ou  alimentação  a  eleitor  desde  o  dia  anterior  até  o 

posterior à eleição (art. 11, III, Lei 6.091/74); 

j) causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou 

na totalização de votos ou a suas partes (art. 72, III, Lei 9.504/97; art. 339, Código Eleitoral);
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k) “caixa dois” eleitoral, ou seja, omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele deva constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que 

devia ser escrita, para fins eleitorais (art. 350, Código Eleitoral);

l) incitar atentado pessoal por inconformismo político (art. 23, IV c/c art. 20, 

Lei 7.170/83);

m) 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 (art. 22, Lei 7.170/83);

n) lavagem de dinheiro (Lei 9613/98), quadrilha (CP, art. 288) e organização 

criminosa (art. 1º, § 1º, Lei 12.850/13); 

5) prevenir e fazer cessar crimes de desacato, ameaça e delitos contra a honra 

praticados em face de servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral,  no exercício de sua 

função ou em razão dela, propiciando elementos para que se promova a persecução penal de 

tais condutas, adotando-se as seguintes providências:

a) conduzindo os autor(es) das infrações penais supracitadas imediatamente à 

delegacia  para  lavratura  de  termo  circunstanciado  de  ocorrência  (TCO),  salvo  se  for 

necessária a prisão em flagrante em decorrência de resistência ao comparecimento à delegacia 

para a lavratura do TCO, nos termos do art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95;5

b)  lavrado  o  TCO,  encaminhar  o(s)  autor(es)  da  conduta  imediatamente  à 

presença do juiz eleitoral,  para que proceda na forma da  Lei 9.099/95 e/ou tome outra(s) 

providência(s) que entender cabível(is);

c)  encaminhar  as  informações  e  o  material  colhido  ao  Ministério  Público 

Federal para as providências cabíveis perante a Justiça Federal Comum (art. 109, V, CF/88).

6) em qualquer caso, assegurar a duração razoável do processo e os meios que 

garantam sua celeridade e efetividade.

A presente portaria,  naturalmente,  não tem caráter  vinculante,  senão apenas 

orientativo e tendente a uma melhor atuação das autoridades públicas na repressão aos ilícitos 

5  “Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o 
encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos 
exames periciais necessários.

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou 
assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em 
caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, 
domicílio ou local de convivência com a vítima.”
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supracitados,  a uma melhor colheita de evidências destes e ao respeito aos procedimentos 

legais cabíveis em cada uma das hipóteses ventiladas.

Dê-se  ciência  da  presente  portaria  aos  Exmos.  Procuradores  Eleitorais 

Auxiliares, Promotores Eleitorais, Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do 

MPES e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

Publique-se no DMPF-e.

NADJA MACHADO BOTELHO

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  23  out.  2018.  Caderno 
Extrajudicial, p. 771.
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