
P A R E C E R  

A Coligação “Mudar pra Valer” ingressou com investigação judicial eleitoral contra 
Adevaldo Martins dos Santos, Antônio Cezar Silva de Jesus e a Coligação “Retirolândia no Caminho 
Certo”, alegando abuso de poder econômico e uso indevido de aparato municipal, tendo em vista 
que o segundo réu, percebendo salário pago pela Prefeitura Municipal de Retirolândia, com o 
consentimento e por determinação do primeiro, estaria fazendo campanha eleitoral em favor dos 
candidatos da terceira. 

Citados, os réus contestaram, alegando, em síntese, que, em 31 de agosto de 2004, o 
funcionário público, que exercia cargo de confiança, já fora exonerado. 

Juntados diversos documentos oriundos do setor de pessoal e de instituições bancárias e 
previdenciária, não se demonstrou, até o momento, que Antônio Cezar teria percebido qualquer valor 
pago pela Prefeitura. 

Designada audiência de instrução, a autora atravessa petição em que requer a extinção do 
feito, por não mais possuir interesse no seu prosseguimento. Instados a tanto, os réus informaram 
concordar com referido pedido. 

Por tratarem de matéria de ordem pública, o TSE já entendeu que não pode haver 
desistência em ações do tipo da AIME e da AIJE (Agravo de Instrumento nº 4.519-MG, DJ de 
04.06.2004, p. 156). Apesar da gravidade dos fatos, não comungamos dessa opinião, pois tal posição 
vai de encontro ao princípio processual, segundo o qual ninguém pode ser compelido a demandar 
contra outrem (nem a continuar demandando). Entendemos, contudo, que, em casos tais, quando a 
parte autora desiste de prosseguir no feito, sempre que se estiver diante de fatos que possam 
comprometer a lisura do pleito, deve-se abrir oportunidade para que o Ministério Público, 
entendendo ser o caso, assuma o prosseguimento do feito, como ocorre na ação civil pública e na 
ação popular, o que, aliás, tem o TSE, reiteradas vezes, admitido para evitar negociações espúrias 
entre as partes sobre matéria de ordem pública (Recurso Ordinário nº 04/98-DF, DJ de 07.08.98, p. 
138; Agravo de Instrumento nº 4.459/2004-SP, DJ de 21.06.2004, p. 87). 

Da análise da documentação acostada, entendemos que o Ministério Público não tem 
interesse em assumir o feito, até porque o cerne da questão se resume em que o segundo réu estaria 
percebendo vencimentos pela Prefeitura para trabalhar na campanha da terceira requerida, mas, pela 
prova documental, verifica-se que ele se encontrava exonerado de seu cargo e não percebeu qualquer 
vencimento referente aos meses de setembro e outubro/2004. 

Por conta disso, o Ministério Público informa não possuir interesse em prosseguir no 
feito e não se opor à desistência pelo autor. 

Valente (BA), 15 de março de 2005. 

                   Millen Castro M. de Moura 
                   Promotor Eleitoral 
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