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Curso/Disciplina: Direito Eleitoral.    

Aula: Ministério Público Eleitoral. Organização e atribuições. Organização do eleitorado. Divisão 

interna da Justiça Eleitoral.   

Professor (a): Bruno Gaspar 

Monitor (a): Lívia Cardoso Leite  

 

Aula 09 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

 

Com organização simétrica ao Poder Judiciário, o Ministério Público foi concebido pela 

Constituição: 

 

CF, art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.  

 

Pela própria definição constitucional do Ministério Público ficou evidente que ele não poderia 

ficar fora do processo eleitoral. O MP aparece nesse contexto como o defensor natural do interesse público, 

do regime democrático, com o objetivo de garantir que cada cidadão possa votar livremente, e, 

principalmente, que o resultado das urnas coincida com a vontade popular.  

 

No tema “Ministério Público Eleitoral” será muito utilizada a Lei Complementar nº 75/93, que 

fala sobre o Ministério Público da União.  

 

LC nº 75/93 - Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. 

Art. 72 - Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as 

funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. 

Parágrafo único. O Ministério Público Federal tem legitimação para propor, perante o juízo 

competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública, 

infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo. 

 

O Ministério Público Eleitoral, que integra o Ministério Público Federal, atua em todas as fases e 

instâncias do processo eleitoral. A finalidade é garantir que o resultado das urnas coincida com a vontade 

popular e o voto livre de cada cidadão.  

 

Nos Tribunais Eleitorais, TSE e TREs, o MPF atua com exclusividade.  
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Em 1ª instância o Ministério Público Estadual presta uma contribuição fundamental. Junto aos 

Juízes Eleitorais trabalha o Promotor Eleitoral, que é vinculado ao Ministério Público Estadual.  

 

- Procurador-Geral Eleitoral:  

 

Órgão do Ministério Público. É o Procurador-Geral da República. Cabe a ele coordenar as 

atividades do Ministério Público Eleitoral em todo o território nacional. O Procurador-Geral Eleitoral é o 

Procurador-Geral da República.  

 

LC nº 75/93, art. 75 - Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral: 

I - designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito Federal; 

II - acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral; 

III - dirimir conflitos de atribuições; 

IV - requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exigir a necessidade do serviço, sem 

prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos. 

 

Essas são as atribuições do Procurador-Geral Eleitoral. Dentre elas está a designação de 

Procurador-Regional Eleitoral em cada Estado. Essa é uma das funções do Procurador-Geral Eleitoral. Há 

outras. No art. 75 da LC nº 75/93 há várias atribuições importantes do Procurador-Geral Eleitoral.  

 

LC nº 75/93, art. 74 - Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público 

nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. 

Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por 

necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o 

Tribunal Superior Eleitoral. 

 

O Procurador-Geral Eleitoral vai atuar em todas as causas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, 

ressalvando-se o parágrafo único do art. 74 da LC nº 75/93.  

Quem oficia perante o TSE é sempre o Procurador-Geral Eleitoral, o Vice-Procurador-Geral 

Eleitoral ou, ainda, membros do Ministério Público Federal.  

 

- Procurador Regional Eleitoral:  

 

LC nº 75/93, art. 76 - O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, 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, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

O Procurador Regional Eleitoral é, juntamente com o seu substituto, designado pelo 

Procurador-Geral Eleitoral. Ele será escolhido dentre Procuradores Regionais da República.  
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Os Procuradores Regionais da República são aqueles que atuam na 2ª instância, junto aos 

Tribunais Regionais Federais. Alguns Estados não são sede de Tribunais Regionais Federais. Nos Estados 

onde não houver Tribunal Regional Federal e, consequentemente, não houver um Procurador Regional da 

República, o Procurador-Geral Eleitoral pode designar Procurador Regional Eleitoral dentre os 

Procuradores da República vitalícios, para um mandato de 2 anos.  

O Procurador Regional Eleitoral, onde tem sede do TRF, será necessariamente o Procurador 

Regional da República. São aqueles que atuam em 2ª instância, no TRF. Nos Estados onde não existe sede 

de TRF e, consequentemente, não têm Procuradores Regionais da República, o PGE pode nomear um 

Procurador da República vitalício para o exercício da função de Procurador Regional Eleitoral.  

O Procurador Regional Eleitoral tem mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido 1 vez. A 

sua destituição antes do término do prazo tem de ser aprovada pelo Conselho Superior do Ministério 

Público Federal.  

O Procurador-Geral Eleitoral designa quem será o Procurador Regional Eleitoral, mas se quiser 

destituí-lo antes do prazo de 2 anos, necessariamente tem de ter a anuência do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal.  

 

Quais são as atribuições do Procurador Regional Eleitoral?  

 

LC nº 75/93, art. 77 - Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério 

Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades 

do setor. 

Parágrafo único. 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 Eleitorais. 

 

Cabe ao PRE, Procurador Regional Eleitoral, a coordenação das atividades do Ministério Público 

Eleitoral no respectivo Estado. Os Promotores Eleitorais encontram-se FUNCIONALMENTE subordinados 

ao Procurador Regional Eleitoral. Não administrativamente. Os Promotores Eleitorais são Promotores de 

Justiça. Eles se encontram subordinados administrativamente ao PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Em 

matéria eleitoral, FUNCIONALMENTE, estão subordinados ao Procurador Regional Eleitoral. A atuação deste 

é junto ao TRE.  

O Ministério Público Federal, em matéria eleitoral, atua com exclusividade, através do 

Procurador-Geral Eleitoral, junto ao TSE, e através dos Procuradores Regionais Eleitorais, junto aos 

Tribunais Regionais Eleitorais. Nos 2 casos, junto ao TSE e TREs, o Ministério Público Federal atua com 

exclusividade.  

 

- Promotores Eleitorais:  

 

Desempenham as funções eleitorais na 1ª instância, ou seja, perante o Juiz designado para a 

Zona Eleitoral.  
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Qual o fundamento legal para o Promotor Eleitoral atuar na Justiça Eleitoral?  

 

LC nº 75/93, art. 78 - As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas 

Eleitorais serão exercidas pelo Promotor Eleitoral. 

 

Fundamento legal para o Ministério Público Estadual, o membro dele, exercer a função 

eleitoral. Esse dispositivo é muito importante. Caso de delegação legal. Apesar de ser membro do Ministério 

Público Estadual, exerce funções que são estabelecidas na LC nº 75/93, que trata do Ministério Público da 

União. Existe uma delegação a membros do Ministério Público Estadual.  

 

A designação do Promotor Eleitoral é feita, normalmente, pelo Procurador Regional Eleitoral, 

após a indicação do Procurador-Geral de Justiça. Normalmente é um ato que funciona da seguinte forma: o 

Procurador-Geral de Justiça indica e o Procurador Regional Eleitoral designa, após a indicação do PGJ. O PGJ 

detém controle administrativo sobre o Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual. Em matéria 

eleitoral, o controle FUNCIONAL é do Procurador Regional Eleitoral. Este que designa. Essa é a regra. É como 

acontece na prática.  

 

Obs: o Procurador Regional Eleitoral não está vinculado à indicação do chefe do Ministério 

Público Estadual. A ele compete designar os Promotores Eleitorais. Ele não está vinculado à indicação do 

chefe do Ministério Público Estadual. Ele pode designar outro. O PGJ pode indicar um e ele designar outro. 

Isso significa, e a doutrina vem ressaltando isto em vários pontos, várias vezes, que o ato de designação do 

Procurador Regional Eleitoral tem natureza de ATO ADMINISTRATIVO SIMPLES, resultando da vontade de 

1 só órgão, o Procurador Regional Eleitoral, independente da indicação do PGJ. A vontade que prevalece é a 

do Procurador Regional Eleitoral. Por isso é um ATO ADMINISTRATIVO SIMPLES, resultando da vontade de 

1 só órgão.  

 

O Ministério Público de 1º grau tem legitimidade para oficiar em todos os processos e 

procedimentos que se apresentarem em matéria eleitoral. A sua intervenção pode dar-se como parte ou 

como custos legis. O Promotor Eleitoral vai atuar em todos os processos eleitorais, seja como parte legítima 

para a propositura das ações, seja como custos legis.  

 

Obs: importante!  

 

LC nº 75/93, art. 80 - A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro 

do Ministério Público até dois anos do seu cancelamento. 

 

Na verdade, o membro do Ministério Público não pode sequer ser filiado a partido político. 

Não cabe falar que a filiação impede o exercício de funções eleitorais por membros do Ministério Público. O 

membro do Ministério Público, na verdade, sequer pode ser filiado a partido político.  
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STF - ADI 1371/DF – Tribunal Pleno – Min. Néri da Silveira – Julgamento em 03.06.1998.  

EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 80 e a expressão "ressalvada a filiação", 

constante do inciso V, do art. 237, da Lei Complementar nº 75, de 25 de maio de 1993. 3. Dispositivos que permitem 

a filiação de membros do Ministério Público a partido político. 4. Alegação de incompatibilidade das normas 

aludidas, quanto à filiação partidária, com o art. 128, §5º, inciso II, letra e, da Constituição. 5. Ação julgada 

procedente, em parte, para, sem redução de texto, dar a) ao art. 237, inciso V, da Lei Complementar federal nº 

75/93, de 20/5/93, interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a filiação partidária de membro do 

Ministério Público da União somente pode efetivar-se nas hipóteses de afastamento de suas funções institucionais, 

mediante licença, nos termos da lei, e b) ao art. 80 da Lei Complementar federal nº 75/93, interpretação conforme à 

Constituição, para fixar como única exegese constitucionalmente possível aquela que apenas admite a filiação 

partidária, se o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções institucionais, devendo cancelar sua 

filiação partidária, antes de reassumir essas funções, não podendo, ainda, desempenhar funções pertinentes ao 

Ministério Público Eleitoral senão dois anos após o cancelamento da filiação político-partidária.  

 

O STF deu interpretação conforme ao art. 80 da LC nº 75/93. Esse dispositivo, após o 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1371, de 1998, teve fixada a interpretação conforme. 

O membro do Ministério Público não pode ser filiado a partido político. A interpretação conforme foi para 

adequar o dispositivo à Constituição Federal de 1988.  

 

O Procurador-Geral Eleitoral atua junto ao TSE. Os Procuradores Regionais Eleitorais atuam 

perante os TREs. Os Promotores Eleitorais atuam perante os Juízes eleitorais e as zonas eleitorais.  

Junto ao TSE e aos TREs há uma atuação exclusiva do Ministério Público Federal. Os 

Promotores Eleitorais atuam perante as Juntas Eleitorais e aos Juízes Eleitorais por delegação legal do art. 

78 da LC nº 75/93, que delega ao Ministério Público Estadual a atuação perante os Juízes e as Juntas 

Eleitorais.  

 

Para finalizar o tema de organização da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral e 

atribuições, falar-se-á da divisão interna da Justiça Eleitoral e sua organização, como se dá a organização do 

eleitorado.  

 

ORGANIZAÇÃO DO ELEITORADO 

 

Na Justiça Comum, no prisma territorial, a Justiça é dividida como?  

A Justiça Comum Estadual é dividida em comarcas, que são o espaço territorial em que o Juiz 

exerce a jurisdição. Pode abranger mais de 1 município. A comarca delimita territorialmente o exercício do 

poder jurisdicional.  

 

Na Justiça Eleitoral, existe uma peculiar divisão interna. Ela é dividida em:  

- ZONAS ELEITORAIS; 

- SEÇÕES ELEITORAIS; 

- CIRCUNSCRIÇÕES.  
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A Zona Eleitoral traz a mesma ideia de comarca. É o espaço territorial sob a jurisdição do Juiz 

Eleitoral. A área da zona eleitoral pode coincidir com a do município ou não.  

Ex: no município do Rio de Janeiro há muitas zonas eleitorais.  

 

Pode acontecer de 1 zona eleitoral abranger mais de 1 município, o que é muito comum nas 

cidades de interior. A zona pode abranger mais de 1 município, assim como 1 município pode conter mais 

de 1 zona eleitoral, como acontece nas cidades grandes, como no município do Rio de Janeiro.  

 

Seções eleitorais são os locais em que os eleitores comparecem para votar, para exercer o 

sufrágio. São subdivisões das zonas eleitorais. É o local físico para o qual o eleitor se dirige no dia da 

eleição, comparecendo para votar. Dentro de 1 zona eleitoral são várias seções eleitorais. É a menor 

unidade de divisão judiciária eleitoral. É onde a pessoa comparece para votar.  

 

Circunscrição também é uma divisão territorial, mas tem em vista a realização do pleito 

eleitoral. Nas eleições municipais cada município é uma circunscrição. Nas eleições gerais - Governador, 

Senador, Deputado Estadual e Deputado Federal - a circunscrição é o Estado da Federação. Nas eleições 

presidenciais, a circunscrição é todo o território nacional.  

Também há uma divisão interna, mas tem em vista a realização do pleito. O termo 

circunscrição é muito importante para os temas que virão a seguir, para o tratamento de inelegibilidade 

reflexa, que ocorre dentro de uma circunscrição.  

 

Qual a circunscrição de uma eleição municipal?  

O território do município.  

Qual a circunscrição de uma eleição presidencial? 

Todo o território nacional.  

 

Esses conceitos de circunscrição territorial, tendo em vista a realização do pleito, serão muito 

importantes no estudo das inelegibilidades.  

 

Esta é a divisão interna da Justiça Eleitoral:  

- ZONA ELEITORAL: encerra a mesma ideia de comarca. É o espaço territorial onde o Juiz 

exerce sua jurisdição.  

- SEÇÕES ELEITORAIS: subdivisões das zonas eleitorais. Local físico onde o eleitor comparece 

para votar.  

- CIRCUNSCRIÇÃO: também é uma divisão territorial, mas tem em vista o pleito que está 

sendo realizado.  

Ex: nas eleições presidenciais, a circunscrição é todo o território nacional; ao contrário de uma 

eleição municipal, que a circunscrição é o território do município.  


