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PORTARIA Nº 499, DE 21 DE AGOSTO DE 2014

Revogada pela Portaria PGR/MPF nº 692, de 19 de agosto de 2016

Institui  e  regulamenta,  no  âmbito  do 
Ministério  Público  Eleitoral,  o 
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE.

O  PROCURADOR-GERAL DA  REPÚBLICA,  no  exercício  de  suas  atribuições 

legais e, em especial, nos termos dos arts. 26, inciso XIII, e 75, da Lei Complementar nº 75, de 20 

de maio de 1993;

Considerando o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 

maio de 1993;

Considerando o disposto no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 4.737/65;

Considerando o disposto no art. 105-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

bem como a interpretação que lhe tem sido atribuída pelo Tribunal Superior Eleitoral;

Considerando que as categorias de procedimentos administrativos que compõem as 

Tabelas Unificadas do Ministério Público, instituídas por meio da Resolução CNMP nº 63, de 1º de 

dezembro de 2010, não se adequam à investigação de irregularidades eleitorais;

Considerando,  então,  a  necessidade  de  instituir-se  um  modelo  de  procedimento 

administrativo  adequado para  a  condução de  apurações  de  ilícitos  cíveis  eleitorais,  de  modo  a 

subsidiar a atuação do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, 

resolve:

Art.  1º  Instituir,  no  âmbito  do  Ministério  Público  Eleitoral,  o  Procedimento 

Preparatório  Eleitoral  -  PPE,  de  natureza  facultativa,  administrativa  e  unilateral,  o  qual  será 

instaurado para colher subsídios necessários à atuação do Ministério  Público Eleitoral  perante a 

Justiça  Eleitoral  para  a  propositura  de  medidas  cabíveis  em  relação  às  infrações  eleitorais  de 

natureza não criminal.

Parágrafo  único.  O  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  não  é  condição  de 

procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público Eleitoral.
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Art. 2º O Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado, no limite de suas 

atribuições, pelo Procurador Regional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral Substituto, pelos 

Procuradores Eleitorais Auxiliares e pelos Promotores Eleitorais,  seja de ofício, seja em face de 

notícia de fato ou representação formulada por qualquer pessoa, física ou jurídica, ou encaminhada 

por órgão público.

Parágrafo único. A instauração do Procedimento Preparatório Eleitoral dar-se-á por 

meio de portaria fundamentada da autoridade condutora.

Art. 3º O Procedimento Preparatório Eleitoral terá prazo de duração de 60 (sessenta) 

dias,  permitidas,  por  igual  período,  prorrogações  sucessivas,  quando houver  necessidade de dar 

continuidade à investigação iniciada.

Art.  4º  Aplica-se  aos  Procedimentos  Preparatórios  Eleitorais  o  princípio  da 

publicidade dos atos, excepcionando-se os casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade 

possa acarretar prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo deverá ser motivada.

Art.  5º  Poderá  a  autoridade  condutora  solicitar  informações  adicionais,  expedir 

ofícios,  promover  a  oitiva  de  testemunhas,  requisitar  documentos,  bem como  promover  outras 

medidas necessárias para apuração do fato.

Art.  6º  Se,  ao  final  da  instrução,  a  autoridade  responsável  pela  condução  do 

Procedimento Preparatório Eleitoral entender não comprovado ou inexistente o fato noticiado, não 

constituir o fato infração 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 a ser feita:

I -  pelo Procurador-Geral  Eleitoral,  nos casos em que o arquivamento tenha sido 

promovido pelo Procurador Regional Eleitoral ou pelo Procurador Eleitoral Auxiliar;

II - pelo Procurador Regional Eleitoral  do respectivo estado, nos casos em que o 

arquivamento tenha sido promovido pelo Promotor Eleitoral.

§ 1º No caso de não acolhimento das razões de arquivamento, a autoridade revisora 

designará membro distinto para a realização da atuação cabível.

§  2º  O desarquivamento  do Procedimento  Preparatório  Eleitoral,  diante  de novas 

provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) meses 

após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo procedimento, o qual poderá 

aproveitar as provas já colhidas.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral Eleitoral.
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Art. 8º Os órgãos do Ministério Público Eleitoral deverão promover a adequação dos 

procedimentos em curso aos termos da presente portaria, no prazo de 90 (noventa) dias a partir de 

sua entrada em vigor.

Art. 9º Esta portaria produz efeitos a partir da data de sua publicação.
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