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SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença em virtude de condenação ao pagamento de multa eleitoral nos autos 
desta representação, pela prática da conduta ilícita eleitoral de propaganda eleitoral antecipada, nos termos do 
art. 36, § 3º da Lei 9.504/97.

Após a condenação, intimados a pagar a dívida voluntariamente, os representados solicitaram o parcelamento 
do débito (fl. 75).

Deferido o pedido (fls.80/81v), os representados foram intimados para pagamento da dívida (fls. 86 e 89).

O representado Partido Comunista do Brasil  PC do B, Diretório Municipal de Assis Brasil deixou de cumprir 
com o parcelamento, na medida em que não efetuou o pagamento de nenhuma parcela (fl. 90), tendo sido a 
dívida inscrita em livro próprio e encaminhado peças para cobrança mediante executivo fiscal, nos termos do 
art. 367, inciso IV, do Código Eleitoral.

Consoante informações do Cartório Eleitoral à fl. 95, o representado José Vieira Lima cumpriu com o 
parcelamento e pagou todo o valor da multa eleitoral.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer à fl. 97v pugnando pela extinção do feito.

É o sucinto relatório.

Passo a decidir.

Consoante informado pelo Cartório Eleitoral à fl. 95, observo que o representado José Vieira Lima adimpliu a 
obrigação, uma vez que efetuou o pagamento das 12 (doze) parcelas da multa eleitoral.

Ademais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito (fl. 97v).

Pelo exposto, julgo extinto o feito quanto ao representado de José Vieira Lima, pelo cumprimento da 
obrigação.

Determino o lançamento do ASE 078 de quitação de multa para o representado.

Publique-se.

Após, Arquivem-se os autos.

Brasiléia, 11 de março de 2019.

Gustavo Sirena

Juiz Eleitoral
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