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JUSTIFICATIVA 

  

 

As eleições de 2018 irão se desenrolar em um panorama jurídico-normativo 

inteiramente novo, no qual o financiamento privado oriundo de pessoas jurídicas estará vedado, 

ao mesmo tempo em que haverá um considerável aporte de recursos públicos destinados ao 

financiamento das campanhas eleitorais em virtude da criação do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha, nos termos das recentes leis sancionadas 13.487/2017 e 

13.488/2017.  

 

Em paralelo a isso, verifica-se que parte relevante das investigações em curso 

relativas ao combate à corrupção levadas a cabo pelo Ministério Público Federal estão ligadas 

à captação de recursos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais quando ainda eram 

permitidas as doações oriundas de pessoas jurídicas. 

 

Além disso, recentemente a Corregedoria Nacional deste Conselho Nacional 

do Ministério Público expediu a Recomendação de Caráter Geral CN-CNMP nº 3, de 4 de julho 

de 2017, relativa justamente à atuação do Ministério Público brasileiro na área eleitoral, 

particularmente no que tange à uniformização de procedimentos atinentes à fiscalização a cargo 

dos membros do Ministério Público no que tange ao desenvolvimento do processo eleitoral 

vindouro. 

 

Registre-se ainda a peculiaridade de que a função eleitoral do Ministério 

Público, na primeira instância, é exercida por membros do Ministério Público Estadual e do 

Distrito Federal e Territórios, recaindo a designação do Procurador Regional Eleitoral, em cada 

Estado, a um Procurador da República ou Procurador Regional da República, escolhido pelo 

Procurador Geral Eleitoral, o que atrai a necessidade de uniformização, capacitação e 

coordenação integrada dos esforços de investigação. 

 

Por todos esses motivos, parece-nos conveniente e necessária a criação de 
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uma comissão, no âmbito deste Conselho Nacional do Ministério Público, de caráter 

extraordinário e temporário, destinada a acompanhar e coordenar os esforços do Ministério 

Público brasileiro no que se refere ao processo eleitoral de 2018. 

 

Brasília, 3 de outubro de 2017 

 

 

LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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RESOLUÇÃO Nº     , DE 2017 

 

 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão Extraordinária de 

Acompanhamento das Eleições de 2018. 

 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas 

atribuições, conferidas pelo artigo 130-A, §20, inciso I, da Constituição da República, e com 

arrimo nos artigos 23, incisos IV e VI, e 147 e seguintes de seu Regimento Interno, 
Considerando a relevância do compromisso constitucional do Ministério Público com 

a defesa do regime democrático, e, consequentemente, com o processo eleitoral imprescindível 

ao funcionamento da democracia brasileira; 

Considerando que o Ministério Público, com a Constituição Federal de 1988, passou 

a ter atuação influente nos mais variados setores da sociedade, sempre com o escopo de defender, 

fielmente, a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis; 

Considerando que as eleições de 2018 irão se desenrolar em um panorama jurídico-

normativo inteiramente novo, no qual o financiamento privado oriundo de pessoas jurídicas 

estará vedado, ao mesmo tempo em que haverá um considerável aporte de recursos públicos 

destinados ao financiamento das campanhas eleitorais em virtude da criação do Fundo Especial 

de Financiamento de Campanha, nos termos das recentes leis sancionadas 13.487/2017 e 

13.488/2017;  

Considerando que parte relevante das investigações em curso relativas ao combate à 

corrupção levadas a cabo pelo Ministério Público Federal estão ligadas à captação de recursos 

destinados ao financiamento de campanhas eleitorais quando ainda eram permitidas as doações 

oriundas de pessoas jurídicas; 

Considerando que recentemente a Corregedoria Nacional deste Conselho Nacional do 

Ministério Público expediu a Recomendação de Caráter Geral CN-CNMP nº 3, de 4 de julho 
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de 2017, relativa justamente à atuação do Ministério Público brasileiro na área eleitoral, 

particularmente no que tange à uniformização de procedimentos atinentes à fiscalização a cargo 

dos membros do Ministério Público no que tange ao desenvolvimento do processo eleitoral 

vindouro; e 

Considerando ainda a peculiaridade de que a função eleitoral do Ministério Público, 

na primeira instância, é exercida por membros do Ministério Público Estadual e do Distrito 

Federal e Territórios, recaindo a designação do Procurador Regional Eleitoral, em cada Estado, 

a um Procurador da República ou Procurador Regional da República, escolhido pelo Procurador 

Geral Eleitoral, o que atrai a necessidade de uniformização, capacitação e coordenação 

integrada dos esforços de investigação, 

 RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Extraordinária de Acompanhamento das Eleições 

de 2018. 

Art. 2º A Comissão Extraordinária de Acompanhamento das Eleições de 2018 tem 

como objetivo fortalecer, aprimorar, coordenar a capacitação e uniformizar a atuação dos órgãos 

do Ministério Público na tutela do processo eleitoral do processo de 2018. 

§ 1º A atribuição prevista no caput desenvolver-se-á em respeito às competências 

finalísticas dos membros do Ministério Público designados para atuação em matéria eleitoral. 

§ 2º Serão membros natos da Comissão um Conselheiro originário do Ministério 

Público da União e um Conselheiro originário do Ministério Público dos Estados.    

Art. 3º A presente Comissão Temporária terá suas atividades encerradas em 1o de 

dezembro de 2018, devendo ao final de seu trabalho apresentar relatório de suas atividades, que 

será submetido à apreciação do Pleno do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Parágrafo único. Eventual necessidade de prorrogação do prazo previsto no caput 

deste artigo deverá ser submetida ao Pleno do Conselho Nacional do Ministério Público.    

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 


