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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 57ª ZONA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 57ª ZONA

Representação

Processo nº 301-40.2020.6.17.0057

Representante: COLIGAÇÃO AVANÇA ARCOVERDE

Representado: COLIGAÇÃO UNIÃO POR ARCOVERDE

PARECER

MM Juiz,

 Trata-se  de  representação  formulada  pela  COLIGAÇÃO
AVANÇA ARCOVERDE em desfavor da COLIGAÇÃO UNIÃO POR ARCOVERDE.

Noticia o representante o descumprimento, por parte
da coligação representada e do candidato a Prefeito “Wellington
da LW”, da decisão preferida por esse Juízo nos autos do pedido
de  providência nº 0600293-63.2020.6.17.0057, que foi manejado
pelo Ministério Público Eleitoral. 

Ao  final,  requer  que  seja  oficiado  ao  Ministério
Público para fins de execução da multa prevista na decisão.

Vieram os autos para manifestação.

Excelência, preliminarmente, convém esclarecer que o
Ministério Público Eleitoral, não tem legitimidade para execução
de multa eleitoral a ser aplicada. 

Conforme  leciona  o  doutrinador  Francisco  Dirceu
Barros,  “havia  grande  controvérsia  sobre  a  legitimidade  para
propor  a  execução  da  multa  eleitoral,  mas  o  TSE  elidiu  a
controvérsia, decidindo que o Ministério Público Eleitoral não é
parte  legítima  para  executar  multa  eleitoral  oriunda  de
propaganda  irregular,  e  sim  a  Procuradoria  da  Fazenda
Nacional.”1

Neste sentido o entendimento consolidado do TSE: 

“[...]Execução.  Incidência  de  multa  diária  por
descumprimento.  Astreintes. Cobrança. Titularidade. União
(fazenda nacional).  Destinação. Fundo partidário. Acórdão
regional consoante com a jurisprudência do TSE [...] 1. A
legitimidade para ajuizar ação de execução de astreintes,
imposta pelo  descumprimento  de  ordem judicial relativa à
retirada  de  propaganda  eleitoral  irregular, é da União,
por se tratar  de  norma  de  interesse coletivo [...]  2. O
valor da astreinte deve ser destinado ao Fundo Partidário
-  que,  à  luz  do  disposto  no  art.  38,  I,  do  Código
Eleitoral, tem como fonte de receita ‘multas e penalidades

1 Barros, Francisco Dirceu. Manual de prática eleitoral. Leme (SP): JH Mizuno, 2016, págs 142-143.
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pecuniárias  aplicadas  nos  termos  do  Código  Eleitoral  e
leis conexas’ -, e não ao autor da  demanda cuja  decisão
foi descumprida [...]”.
(Ac. De 1º.12.2015 no AgR-AI nº 19128, rel. Min. Luiz 
Fux.)

“[…]  Cumprimento  de  sentença.  Astreintes.  Ilegitimidade
ativa  ad  causam  de  candidato,  partido  político  ou
coligação.  [...]  1.  Candidatos,  partidos  políticos  e
coligações  não  dispõem  de  legitimidade  ativa  ad  causam
para dar início à fase de cumprimento de sentença visando
o recebimento da multa diária pelo descumprimento de ordem
judicial  de  retirada  da  propaganda  eleitoral  irregular,
sendo parte legítima apenas a União. Precedentes. 2. As
astreintes destinam-se  ao  cumprimento  da  determinação
judicial  e  não  ao  ressarcimento  do  dano  de  direito
material, circunstância que também reforça a ilegitimidade
ativa  ad  causam  daqueles  eventualmente  ofendidos  pela
prática da propaganda eleitoral irregular. [...]”

(Ac. De 10.11.2015 no AgR-AI nº 615769, rel. Min. Herman 
Benjamin.)

“[...]Execução.  Astreintes.  Propaganda  irregular.  União.
Legitimidade. Valor  arbitrado.  Observância.  Capacidade
econômica. Agravante. Razoabilidade[...] 1. Nos termos do
que decidiu este Tribunal, no julgamento do REspe nº 1168-
39/PR,  de  minha relatoria, em sessão do dia 9.9.2014,  a
União  é  parte  legítima  para  requerer  a  execução  de
astreintes,  fixada  por  descumprimento  de  ordem  judicial
relativa à retirada de propaganda eleitoral irregular. 2.
É razoável o valor arbitrado na origem para as astreintes,
quando  observada  a  capacidade  econômica  da  parte
agravante,  cujos  serviços  são  prestados  mundialmente.
(...) . Precedentes’[...]”.

(Ac. De 25.10.2014 no AgR-RMS nº 10292, rel. Min. Luciana 
Lóssio.)

Não  obstante  tal  constatação,  a  presente
representação  é  perfeitamente  idônea  a  demonstrar que  a
Coligação União Por Arcoverde, e o candidato “Wellington da LW”,
pessoalmente, descumpriram os termos da decisão prolatada nos
autos do pedido de providência supramencionado,  sendo apta a
suscitar a aplicação – que não se confunde com execução – da
multa  cominada  na  decisão  proferida  no  processo  nº  0600293-
63.2020.6.17.0057. 

De fato, conforme se observa nas mídias acostadas aos
autos  (id 18857255 e 18857257), os representados efetivamente
promoveram  comício  em  inobservância  à  decisão  emanada  desse
Juízo. 

Convém  destacar,  conforme  ressaltado  pelo
representante,  que o fato de existirem veículos no local não
caracteriza o evento como um comício na modalidade  drive in,
conforme ficou permitido na decisão judicial já citada. 

Inclusive,  é  perfeitamente  possível  observar  no
conteúdo da mídia juntada aos autos  (id 18857255) que sequer
pessoas existiam no interior dos automóveis presentes no local!

Aliás, o descumprimento da decisão é tão acintoso que
até  mesmo  uma  espécie  de  “camarote”  foi  improvisado  no  que
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aparenta ser a carroceria de um caminhão, promovendo  intensa
aglomeração de pessoas em reduzido espaço, o que  em nada se
coaduna com o espírito da decisão ao permitir a realização do
evento na modalidade drive in.

 Ante  todo  o  exposto, OPINA O MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL:

1) que seja a presente representação recebida como
notícia do descumprimento da decisão proferida no processo  nº
0600293-63.2020.6.17.0057,  devendo  ser  distribuída  de  forma
conexa ao referido feito; 

2)  considerando  que  está  cabalmente  comprovado  o
descumprimento da decisão judicial,  seja aplicada, em desfavor
da Coligação representada, e de cada candidato participante do
evento,  de  forma  individualizada,  a  multa  no  valor  de  R$
50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  prevista  na  decisão  judicial
descumprida; 

3) que seja estabelecido prazo razoável, não superior
a 30 (trinta dias), para o recolhimento da multa imposta; 

4)  caso  não  haja  pagamento  voluntário,  que  seja
determinada  a  remessa  dos  autos  à  Procuradoria  da  Fazenda
Nacional para fins de execução compulsória.

Arcoverde/PE, 23 outubro de 2020.

Diógenes Luciano Nogueira Moreira
Promotor Eleitoral – 57ª ZE
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