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JUSTIÇA ELEITORAL 
 169ª ZONA ELEITORAL DE MANTENA MG 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600607-72.2020.6.13.0169 / 169ª ZONA ELEITORAL DE MANTENA MG 
REPRESENTANTE: SOMOS FRUTO DE UMA HISTÓRIA DE UNIÃO 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM /
33-PMN / 45-PSDB / 10-REPUBLICANOS, LUIZ ANTONIO GARCIA 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: GIBRAN GOMES CIRQUEIRA - MG142461 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: GIBRAN GOMES CIRQUEIRA - MG142461 
REPRESENTADO: A FORÇA E O PROGRESSO QUE MANTENA PRECISA. 70-AVANTE / 15-MDB / 19-PODE,
GENTIL MATA DA CRUZ, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 
Advogado do(a) REPRESENTADO: PAULO ROBERTO GOVEA FILHO - MG126735 
Advogado do(a) REPRESENTADO: PAULO ROBERTO GOVEA FILHO - MG126735 
Advogado do(a) REPRESENTADO: PAULO ROBERTO GOVEA FILHO - MG126735 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos, etc.
Trata-se de Representação Eleitoral por ato de Propaganda Irregular, proposta pela Coligação
“SOMOS FRUTO DE UMA HISTÓRIA DE UNIÃO”, já qualificada nos autos, em face de: 1)
COLIGAÇÃO “A FORÇA E O PROGRESSO QUE MANTENA PRECISA” (AVANTE, MDB e
PODEMOS); 2) candidato GENTIL MATA DA CRUZ; 3) – candidato MARCELO ALVES DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/07/1983, filho de Alvino Alves de Oliveira e de
Maria José de Oliveira, portador do RG de nº 13654577 e CPF de nº 070.298.996-79. Informou o
representante, na vestibular, que “a coligação A FORÇA E O PROGRESSO QUE MANTENA
PRECISA (AVANTE, MDB e PODEMOS), representada por PAULO ROBERTO GOVÊA FILHO,
brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MG n. 126.735, portador do CPF n. 073.120.626-60,
domiciliado na Rua Victor Campos de Queiroz, n. 50, centro, Mantena/MG, CEP 35.290-000,
podendo ser encontrado no número (33) 98833-1155 (WhatsApp), bem como pelos nacionais
GENTIL MATA DA CRUZ, candidato a prefeito do município de Mantena e MARCELO ALVES DE
OLIVEIRA, candidato a vice-prefeito do referido município, realizaram, no dia 09/10/2020, evento
de inauguração de Comitê Eleitoral, iniciado às 17h30min e finalizado depois das 20 horas.”.
Referiu que, “a partir do registro pontual do evento, feito por pessoas apoiadores da campanha
dos representados, que posteriormente publicaram os vídeos em redes sociais, estima-se que os
representados, promoventes do encontro e em nome de quem as pessoas se aglomeraram, (i)
juntaram bem mais de 30 (trinta) pessoas no mesmo espaço, as quais realizaram caminhadas na
via pública; (ii) permitiram - na medida em que assumiram o risco pelo evento do dia 09/10/2020 –
que pessoas se aglomerassem em frente ao comitê de campanha e realizassem ato de
“bandeiraço”, muitas delas sem a utilização de máscara facial; (iii) criaram, em ato de campanha
eleitoral violador das normas vigentes, portanto, cenário e circunstâncias capazes de impulsionar
a transmissão do SARS-CoV-2 e da COVID-19 entre pessoas residentes em município, conforme
se infere das fotografias e vídeos anexos a esta petição.”. Aduziu que os demandados vêm
realizando atos de campanha eleitoral, focando as Eleições Municipais que se avizinham, em
descumprimento às normas postas e vigentes, além de não observarem os termos firmados por
acordo, realizado no âmbito do Poder Judiciário, e que contou com a participação de todos, além
de outros atores envolvidos na realização do pleito. Ao final, requereu, liminarmente, a notificação
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dos Representados para “absterem-se, doravante, da realização de atos de campanha que
impliquem em aglomeração de 30 (trinta) pessoas ou mais, como também de proximidade inferior
a 2 (dois) metros entre as pessoas presentes ao ato, tudo sob pena de multa de R$ 50.000,00
(cinquenta mil Reais) para cada ato”. Postulou, por postremo, pela procedência da representação
com a cominação de multa não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo flagrante
descumprimento do acordo firmado. Colacionou documentos.
Citados, a coligação representada apresentou a sua defesa (id. 17283241). No mérito,
inicialmente relatou que seriam os representantes quem estariam descumprindo frequentemente
o acordo entabulado. Aduziu que o evento fora realizado em ambiente aberto, justamente para
evitar o potencial risco de contaminação, sendo que as pessoas encontravam-se espalhadas pela
praça sem aglomeração. Referiu que o uso de máscara fora apenas tratado, no acordo, como
mera recomendação. Mencionou ter havido cumprimento ao quanto estabelecido nos itens 5 e 6
do acordo. Defendeu que a realização do evento deu-se enquanto o município encontrava-se na
onda verde. Rogou pela aplicação do mesmo entendimento externado na sentença que julgou a
representação nº 0600554-91.2020.6.13.0169. Pediu, ao final, pela total improcedência da ação.
A coligação representada manifestou-se pela realização de nova citação dos candidatos
representados, tendo em vista que o representante da coligação não teria procuração para
receber a citação em nome desses, manifestação que não fora conhecida por ausência de
legitimidade da Coligação para falar em nome de terceiros (id. 20049587).
 
Ouvido, o Ministério Público, na manifestação de id. 21260239, rogou pela procedência da ação.
Sob o id. 23298344, os candidatos representados apresentaram defesa processual
extemporânea, defendendo, em preliminar, a existência de nulidade na sua citação. No mérito,
sustentaram que o conjunto probatório não demonstraria a realização do evento ou a participação
dos candidatos nesse. Disseram que o local em questão é uma praça pública, local aberto
portanto, não havendo como se afirmar que as pessoas estavam sob comando dos
representados. Dissertou sobre o acordo entabulado perante a Justiça Eleitoral. Aduziram que se
procurou local amplo e aberto para a realização do evento, utilizando pequeno aparato sonoro.
Informaram que o uso de máscaras seria uma recomendação, e não uma obrigação. Explicitou os
termos do Plano Minas Consciente. Rogoram pela improcedência da ação.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
E, ao fazê-lo, verifico que o representante propôs a presente representação, para apuração de
suposta prática de evento eleitoral irregular pelos representados.
Assim, esta representação observou o rito do art. 96 da Lei 9.504, regulamentado pela Resolução
TSE nº 23.608/2019.
De início, antes de invadir o mérito, registro não estar configurada qualquer nulidade na citação
dos candidatos representados.
Isso, pois, consoante a disciplina do art. 11, I e §1º c/c art. 12, §4º, ambos da Resolução
23.608/19 e art. 23, V c/c art. 24, II, ambos da Resolução 23.609/19 o meio preferencial para a
realização da citação dos candidatos, coligações e partidos políticos na Justiça Eleitoral, a partir
de 26 de setembro do corrente ano, é através de mensagem instantânea, utilizando-se, para
tanto, do número de telefone móvel cadastrado junto ao DRAP e RRC, somente passando aos
demais meios citatórios caso frustrada a diligência.
Desse modo, tendo sido enviada a notificação por mensagem instantânea, a qual fora
devidamente recebida no terminal telefônico de destino, tenho por cumprida a diligência e, por
conseguinte, perdido o prazo para apresentação de contestação, o que não atrai a presunção de
veracidade dos fatos articulados na inicial ante a indisponibilidade do direito em voga.
Passo ao mérito.
A representação aponta como irregular, por constituir ato eleitoral ilícito, a realização de evento, o
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qual contou com a participação de inúmeros apoiadores da respectiva coligação.
Em suas alegações, os representados sustentam não ter ocorrido qualquer irregularidade no
evento, uma vez que o acordo firmado não vedava a realização de reunião, alegando que houve
plena observância dos preceitos sanitários, inclusive preferindo-se a utilização de espaços
abertos para a realização do evento.
Pois bem. As partes controvertem acerca da efetiva existência do evento, bem como acerca da
responsabilidade dos representados.
Competência da Justiça Eleitoral
Como se observa, a causa de pedir versa sobre ato ou evento de campanha eleitoral praticados
em contexto de inobservância à política de enfrentamento à pandemia.
De relevo gizar que as questões sanitárias ora em evidência foram objeto de avença firmada
perante a Justiça Eleitoral, sem qualquer coação às agremiações participantes, de que também
participou o Ministério Público Eleitoral, tendo todos os presentes assinado o termo e concordado
expressamente com suas cláusulas, comprometendo-se, ao final, ao seu fiel cumprimento.
O acordo em liça tratou dos limites para o exercício da propaganda e dos atos de campanha
eleitoral nos municípios que compõem a 169ª Zona Eleitoral, estabelecendo a sua forma, modo
de execução, datas para realização e, dentre outros aspectos, a necessária observância aos
preceitos sanitários para a contenção da propagação do Covid-19.
Logo, por ter o acordo tratado das questões afetas à propaganda eleitoral e aos demais atos de
campanha, e mais, por ter sido obra de construção oportunizada pelas próprias agremiações
concorrentes ao pleito, entendo que todos os seus ditames negociais, aliados aos preceitos
legais, passam a guiar, de igual modo, a forma para a realização dos atos, eventos e
propagandas eleitorais nesta Zona Eleitoral, emprestando a tais diretrizes, a partir da conclusão
da avença, inegável roupagem eleitoral.
Assim, porquanto a questão em lume versa sobre a livre realização de campanha eleitoral,
reconheço a competência desta Justiça especializada.
Feitas essas breves considerações, passo ao exame da questão de fundo.
Registro, de início, que, no dia 29 de setembro de 2020, nas dependências do Cartório Eleitoral,
reuniram-se: o Juiz que subscreve esta decisão, serventuários da Justiça Eleitoral, o
representante do Ministério Público Eleitoral, além dos representantes das Coligações e
Presidentes de Partidos, que disputarão o próximo pleito municipal, sendo que, por Mantena,
estiveram presentes a coligação “Somos Fruto de uma História de União”, representada por Luiz
Antônio Garcia, a coligação “Governar para Todos”, representada por Guarcindo de Souza Lima e
a coligação “A Força e o Progresso que Mantena Precisa”, representada por Paulo Roberto
Govea Filho.
Na ocasião, foi explicado a todos os participantes, sobre a importância de se adotarem medidas a
conter a propagação do “Novo Coronavírus”, dentro da legalidade dos atos de propaganda
eleitoral. Por isso, cientes da relevância da matéria, algumas cláusulas restaram acordadas e
firmadas por todos, dentre as quais, registro:

“1. Contribuir para a normalidade do pleito, segurança
do voto e liberdade democrática em observância ao
cumprimento das medidas higiênico-sanitárias que
minimizem os riscos à saúde pública durante todos os
trâmites do processo eleitoral, especialmente, durante o
período das Campanhas Eleitorais e no dia das Eleições
Municipais de 2020;”
“4 .  F icam pro ib idos eventos que ocas ionem
aglomeração de pessoas, como comícios, caminhadas,
passeatas, reuniões em que seja difícil o controle de
distanciamento social;”
“7. Orientar o uso correto de máscaras por todos os
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participantes durante os eventos de campanha;”
“15. DESCUMPRIMENTO:
a) No caso de descumprimento do acordo poderá haver
supressão do ato, apreensão de veículos e materiais
utilizados, bem como haverá adoção de todas as
providências legais cabíveis à espécie.”
“c) A responsabilidade do evento, do cumprimento das
normas de vigilância sanitária afetas ao Covid serão de
inteira responsabilidade dos candidatos e partidos
envolvidos.”

 
Não descuro que a Emenda Constitucional nº 107/2020 explicite que os atos de propaganda
eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a
decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária
estadual ou nacional.
Nesse viés, registro que esta decisão não proíbe, tampouco cerceia, a liberdade de
propaganda eleitoral.
Pelo contrário, apenas busca restaurar a disciplina estatuída pelas próprias agremiações
por ora da confecção do acordo, em que, como se viu, obrigaram-se, em avença firmada
perante a Justiça Eleitoral, a observar cautelas sanitárias mínimas quanto à prevenção à
propagação do Covid-19.
Nesse ponto, insta consignar que, a partir do momento que se comprometeram voluntariamente a
cumprir as normas sanitárias e demais questões petrificadas no acordo entabulado perante a
Justiça Eleitoral, tal limitação passou a reger o seu direito ao exercício dos atos de campanha
eleitoral.
Ora, ao que se vê, não se trata de indevida limitação oportunizada pela Justiça Eleitoral, senão
apenas de limitação ao exercício de certo direito, autoimposta pela própria agremiação e firmada
perante a Justiça Eleitoral como cláusula de acordo, a qual passa a reger, com natureza negocial,
o exercício dos atos de campanha.
Assim, eventual ato, evento ou propaganda que transborde os limites erigidos pela Lei ou pelo
acordo entabulado, passa a configurar ilícito eleitoral passível de controle pela Justiça
Especializada.
Negar força normativa à avença entabulada, por outro lado, representaria perigoso precedente, já
que fomentaria o desequilíbrio na disputa ao pleito, ao permitir que os partidos ou coligações mal
intencionados aderissem a certas diretrizes negociais apenas quando isso os interessasse,
surpreendendo os demais aderentes do pacto, por meio de eventuais descumprimentos em
outros pontos, sem suportar, com isso, qualquer pecha legal.
Não bastasse isso, adoto como reforço para decidir a eloquente manifestação do representante,
exarada no seio da vestibular:

“[...].
Nesse contexto, em termos de normatização da matéria eleitoral,
foi promulgada a Emenda Constitucional n. 107, de 03 de julho
de 2020, que adiou a data da eleição municipal de 2020 para o
dia 15 de novembro, dispõe em seu art. 1º, § 3º, inciso VI,
contrário senso, que a os atos da campanha eleitoral poderão
ser limitados por decisão da Justiça Eleitoral se fundamentada
em parecer técnico emitido por autoridade sanitária ESTADUAL
ou NACIONAL, revelando a preocupação do legislador com a
conciliação das campanhas eleitorais com as cautelas de ordem
sanitária:
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[...].
A mencionada Deliberação n. 17, expedida pelo Comitê
Extraordinário COVID-19, pode ser entendida como sendo o
“prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária
estadual”, tendo em vista a sua formação técnica e a sua
vinculação à Secretaria de Estado da Saúde;
Dessa forma, é certo que alguns atos de campanha importam
necessária e naturalmente em aglomeração de pessoas e
proximidade entre elas, como comícios, passeatas e reuniões
públicas;
A promoção de aglomerações por partidos políticos, seus
dirigentes ou candidatos pode ser entendida como
configuradora do crime previsto no art. 268, do Código
Penal, dando ensejo a que o agente seja conduzido à
presença da autoridade policial para os procedimentos de
lavratura do correspondente TCO, e, finalmente;
O município de Mantena está dentre os municípios que
escolheram entrar no “Plano Minas Consciente” está
Mantena, que fez tal opção política, por meio do DECRETO
Nº 102, DE 27 DE JULHO DE 2020 (expediente em anexo à
presente exordial).
A análise da norma municipal acima mencionada deixa CLARO
– basta lembrar da adesão (voluntária) deste município ao
“Plano Minas Consciente” – que, nos termos do dispositivo
transcrito nesta página (art. 2°, inc. I, da Deliberação n.° 17 c/c
art. 4° da Deliberação n.° 39, ambas do Comitê Extraordinário
COVID-19), ESTÃO VEDADAS EM MANTENA, sem exceção,
quaisquer atividades das quais participem mais de 30 (trinta)
pessoas.
A imperatividade das regras municipais e estaduais, já
reconhecida em sede de controle concentrado abstrato de
constitucionalidade pelo STF (ADI n.° 6.341 MC), recentemente
ganhou novo endosso do Supremo – órgão jurisdicional guardião
da CRFB/88 (art. 102, caput) - que, em decisão monocrática
publicada no DJE n.º 235, em 23/09/2020, garantiu a
competência dos municípios para editar normas em matéria de
saúde em conformidade com as peculiaridades locais (arts. 24,
XII, e 30, I, da CRFB/88), o que impossibilita a derrogação da
normativa municipal, por exemplo, por regras de outros níveis de
Governo, sem nenhuma exceção consignada – por óbvio - para
a legislação federal eleitoral (Reclamação n.° 42.637, Rel. Min.
Alexandre de Morais);
Os atos acima narrados implicam em flagrante descumprimento
do acordo firmado e já homologado pelo Juízo da 169ª Zona
Eleitoral, sendo relevante destacar, nesse pormenor, que na
própria reunião em que celebrado o ajuste, os presentes foram
expressamente advertidos por esse MM. Juízo e pelo Ministério
Público Eleitoral de que eventos eleitorais que conduzissem ao
descumprimento dos protocolos sanitários implicariam em frontal
descumprimento da avença que for a entabulada e homologada
na ocasião;” [grifei]

Num. 25155277 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: THIAGO GUIMARAES EMERIM - 29/10/2020 19:34:47
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102919344770800000023219956
Número do documento: 20102919344770800000023219956



 
Por essa vereda, como bem colocado pelo Representante, a Deliberação nº. 17, expedida pelo
Comitê Extraordinário COVID-19, deve ser entendida como o “prévio parecer técnico emitido
por autoridade sanitária estadual” exigido pela Emenda Constitucional 107/2020.
Inclusive, o município de Mantena escolheu entrar no “Plano Minas Consciente”, o fazendo por
meio do DECRETO Nº 102, DE 27 DE JULHO DE 2020.
Assim, com a expedição de tal orientação sanitária, por interpretação a contrário senso da norma
petrificada na Emenda Constitucional citada, estaria a Justiça Eleitoral autorizada a limitar a
realização de atos e eventos de campanha eleitoral quando em voga a proteção da incolumidade
pública, através da observância das diretrizes sanitárias, mormente em se tratando de decisão
homologatória de acordo proposto e aceito pelas próprias agremiações partidárias.
Em prosseguimento, analisando os comemorativos do caso, tenho que houve realmente
descumprimento ao acordo.
Ao que se percebe dos vídeos e imagens colacionados, houve evidente aglomeração de pessoas
em evento oportunizado pelos representados.
Ainda, embora não haja informe acerca da presença dos candidatos no local, percebe-se que os
pré-candidatos à prefeitura municipal convocam o eleitorado ao “adesivaço”, em comemoração à
inauguração do seu Comitê no bairro Vila Nova, utilizando-se de instrumentos musicais e de
amplificação sonora, evidenciando a atuação de todos os representados no ilícito ora em estudo.
Ainda aqui, de relevo gizar que as teses defensivas são autofágicas. A coligação em sua defesa
explicita que o evento fora realizado em ambiente aberto com todas as cautelas. Já os candidatos
representados iniciam sua defesa, extemporânea, diga-se de passagem, negando existir provas
acerca da efetiva realização do evento, bem como quanto à sua participação na organização.
Ora, não tenho dúvida de que o evento realmente ocorreu. Nem mesmo de que fora organizado
pela Coligação representada, contando com a ciência e aquiescência dos candidatos. Aliás, eles
próprios figuram na convocação do ato de campanha (id. 16157618), sendo, por outro lado,
fantasioso imaginar que, na inauguração do seu Comitê de campanha, não tenham comparecido
ao local.
Não bastasse isso, registro ser pouco crível imaginar, diante da proporção que o evento tomou, o
que se extrai do vídeo e das imagens colacionadas, que os representados dela não soubessem
ou não a tivessem organizado. Ao revés, diante dos contornos aqui já mencionados, em especial
pela dimensão, organização e ostensividade do evento no seio de município com reduzida
população (27.647 habitantes [segundo estimativa do IBGE]), em que rivalizam apenas três
agremiações, fácil concluir que fora orquestrada pelos representados, contando com sua ciência
e aquiescência. Nesse sentido, vale lembrar a posição adotada pelo egrégio Tribunal Superior
Eleitoral de que é possível se inferir o prévio conhecimento do beneficiário pelas peculiaridades
do caso concreto, verbis:

“[...] PROPAGANDA - PRÉVIO CONHECIMENTO -
CARACTERIZAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO.  A  conc lusão  sob re  o  p rév io
conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral
pode decorrer das peculiaridades do caso. [...]” NE:
Trechos do acórdão do TRE: “Propaganda eleitoral.
Irregularidade. Bem particular. Muro. Pintura. Limite de
4m2. Inobservância [...]. Demais, as circunstâncias e
as peculiaridades do caso, reveladas diante da
dimensão, localização, quantidade, do engenho
publicitário, e de outros fatores, conduzem à prova de
que o excesso acoimado era do conhecimento dos
recorrentes [...]" Acórdão de 29.6.2012 no AgR-REspe
n° 36999, rei. Min. Marco Aurélio.
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E mais, diferentemente do que sustentam os representados, não vislumbro qualquer atuação para
a contenção à aglomeração de pessoas, nem mesmo o respeito ao limite máximo de pessoas
estabelecido pelas diretrizes sanitárias emanadas da Deliberação nº 17, as quais, diga-se, não
são afetadas em caso de eventual enquadramento na “onda verde”.
Mesmo em sua contestação, não trataram os representados de explicitar como se deu o controle
de acesso ao evento ou a necessária observância do distanciamento social, pelo que entendo por
inexistentes no concreto.
Aliás, sequer comprovaram o aviso prévio à Polícia Militar, apostando, por certo, que os Militares
pudessem imaginar a realização do evento, exercitando sua atividade criativa para supor o
tamanho do efetivo necessário a fazer frente ao tamanho do evento, o que inclusive inviabilizou a
tomada de providências no momento dos fatos.
De fato, com acerto os representados, quando referem não haver estipulação de cláusula, no
pacto entabulado, para o uso de máscaras pelos participantes, sendo, pelo contrário, uma
orientação apenas.
De igual forma, acertam também quando referem ser permitida, através da avença entabulada, a
realização de reuniões desde que observada a vedação de aglomeração de pessoas ou a adoção
de medidas para observar o distanciamento social.
Equivocam-se, contudo, quando sustentam haver cumprido integralmente a disciplina do acordo.
Isso porquanto, através das imagens e vídeos colacionados ao caderno processual, não resta
qualquer dúvida de que os representados oportunizaram verdadeiro carnaval de rua na cidade,
aglomerando pessoas em evidente desrespeito dos ditames sanitários decorrentes da
Deliberação nº 17, bem como realizando comício velado, intensificando, sem precedentes, a
disseminação do “novo coronavírus” no município de Mantena e gerando patente e odioso
descumprimento do pacto que prometeram adimplir. Vejamos o teor do item 4.:

“4 .  F icam pro ib idos eventos que ocas ionem
aglomeração de pessoas, como comícios, caminhadas,
passeatas, reuniões em que seja difícil o controle de
distanciamento social.”

 
Pelo que se percebe, com a realização do evento, descumpriram os representados, a um só
tempo, mais de um item da cláusula 04 do pacto entabulado.
Ainda aqui, importante salientar que, no item 15 “a” e “c”, em que se disciplinaram as
consequências do descumprimento do acordo, os representados aceitaram responder pelas
sanções previstas à especie na legislação correlata, tendo sido inclusive especialmente
advertidos na solenidade acerca da possibilidade de aplicação da multa cominada para a
hipótese, com o que concordaram expressamente. Vale reprisar o teor da cláusula em liça:

“15. DESCUMPRIMENTO:
a) No caso de descumprimento do acordo poderá haver
supressão do ato, apreensão de veículos e materiais
utilizados, bem como haverá adoção de todas as
providências legais cabíveis à espécie.”
“c) A responsabilidade do evento, do cumprimento das
normas de vigilância sanitária afetas ao Covid serão de
inteira responsabilidade dos candidatos e partidos
envolvidos.”

 
Assim, o próprio acordo, por ora da previsão de hipótese de descumprimento, fez expressa
remissão às cominações legais, sendo, por certo, aplicáveis os seus ditames em caso de
inadimplemento.
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Registro, por fim, que a situação ora em evidência, em que houve descumprimento de mais de
um item da cláusula 04 do acordo, pacto este firmado pela coligação representada, deve, por
certo, repercutir no quantum de multa a ser arbitrado para o caso, conduzindo o montante a ser
fixado para o máximo legal ante a gravidade da conduta perpetrada, a qual, para além de
desequilibrar a concorrência ao pleito ante o descumprimento do pacto, engendrou situação de
superexposição dos apoiadores à contaminação pelo vírus já citado, colocando em risco sanitário,
não só esses, mas também toda a comunidade local.
Nesse sentido, demonstrado o descumprimento oportunizado pelos representados, mostra-se
viável, o deferimento do pedido principal deduzido pelo Parquet, redundando na condenação à
obrigação de não fazer, arbitrando-se multa cominatória no valor requerido (art. 500 c/c art. 15 do
NCPC), o qual se mostra razoável, a priori, a desestimular os representados a reincidir nas
condutas já vedadas no acordo, podendo, para o caso de novos descumprimentos, ser a multa
cominatória aumentada e até mesmo acrescida de outras medidas indutivas típicas ou não,
conforme recomendar o caso.
Reajusto, contudo a liminar, eis que, consoante o art. 2º, I, da Deliberação nº 17, a limitação diz
com o número de pessoas acima de trinta, mantendo-a incólume no restante.
Sendo assim, verificada a ilicitude do evento ocorrido frente a legislação eleitoral e o acordo então
vigente, restando clara a responsabilidade dos representados COLIGAÇÃO “A FORÇA E O
PROGRESSO QUE MANTENA PRECISA” (AVANTE, MDB e PODEMOS); candidato GENTIL
MATA DA CRUZ; candidato MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, os quais realizaram evento
eleitoral irregular, rejeito a preliminar de nulidade arguida e confirmo a decisão que
antecipou os efeitos da tutela jurisdicional final reajustando-a apenas em parte conforme
explanado na fundamentação, e julgo parcialmente procedente a representação oferecida
pela Coligação “SOMOS FRUTO DE UMA HISTÓRIA DE UNIÃO”, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, combinado com o artigo 20 da Res.
TSE n. 23.608/2019 e o artigo 96, §7º, da Lei 9.504/97, para o fim de condenar os
representados à obrigação de não fazer, consistente na abstenção da realização de atos de
campanha que impliquem aglomeração acima de 30 (trinta) pessoas, como também de
proximidade inferior a 2 (dois) metros entre as pessoas presentes ao ato, sob pena de
multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada ato, a ser aplicada solidária e
pessoalmente aos representados, sem prejuízo da supressão do ato, da apreensão de
veículos e materiais utilizados, bem como da adoção de todas as providências legais
cabíveis à espécie.
Procedente a representação, os representados estão sujeitos à penalidade prevista no artigo 36,
§ 3º da Lei 9.504/97, aplicada por extensão e conforme remissão expressa no acordo. Portanto,
condeno-os, solidaria e pessoalmente, ao pagamento de multa que fixo em R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), para cada um dos representados.
Oficie-se à Polícia Militar e à Polícia Civil de Mantena, para ciência desta decisão e para
auxiliar na fiscalização da sua observância.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se com baixa. 
Mantena, na data da assinatura eletrônica.
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