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PRONUNCIAMENTO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

AUGUSTO ARAS 

 

Sessão Solene de Encerramento do  

Semestre Judiciário no TSE 

Brasília, 1º de julho de 2020. 

Tempo estimado: 5 minutos         

 

Boa tarde a todos. 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, 

Excelentíssimas Senhoras Ministras, Excelentíssimos 

Senhores Ministros, demais autoridades, advogadas e 

advogados, servidoras e servidores, senhores e senhoras 

que nos acompanham nesta transmissão. 

 ٭ ٭ ٭ 
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É com satisfação participo desta sessão plenária de 

encerramento do semestre judiciário no TSE, dado o fato de 

que as instituições republicanas e democráticas de nosso 

país mantêm-se firmes e constantes, em meio a tantas 

adversidades que temos vivenciado neste ano de 2020, em 

especial, a atual crise sanitária mundial. 

A Corte Superior Eleitoral, sob a atual presidência, 

prossegue atuante, antecipando-se a cenários 

possivelmente adversos, bem conduzindo o processo das 

eleições municipais, mormente em tempos de COVID-19. 

Parabenizo o Excelentíssimo Ministro Presidente, 

Roberto Barroso, pela atenção permanente com a 

segurança de todos, servidores, mesários e eleitores no dia 

da eleição, independentemente da data a ser ainda definida 

pelo Legislativo para a sua realização, em razão da 

pandemia.1 

Senhor Ministro Presidente, conte com o Ministério 

Público brasileiro nesse mister de realizar um pleito seguro 

e garantindo-se lisura, isonomia e transparência.  

O Ministério Público Eleitoral ombreia-se ao Tribunal 

Superior Eleitoral nesse propósito de sempre aperfeiçoar e 

fortalecer a democracia, sob quaisquer circunstâncias. 

 
1 http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Junho/na-abertura-do-i-encontro-virtual-do-coptrel-
presidente-do-tse-fala-sobre-democracia-e-eleicoes 
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Durante este primeiro semestre, o Ministério Público 

Eleitoral trabalhou com afinco especialmente na fiscalização 

das prestações de contas de partidos e candidatos e nos 

processos remanescentes dos pleitos pretéritos, sobretudo 

os que envolvem  abuso de poder. 

O Ministério Público Eleitoral vem se empenhando 

para o cumprimento das cotas de gênero nas eleições 

municipais de 2020, cuja fiscalização é fundamental ainda 

no período de registro de candidaturas.2 

O necessário isolamento social a que Vossa 

Excelência o Presidente acaba de se referir e a situação em 

que se encontra a Capital Federal não prejudicou os 

trabalhos deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral e da 

Procuradoria-Geral Eleitoral. 

No primeiro semestre, apresentamos 3.980 

manifestações perante o TSE. Vieram à Procuradoria-Geral 

Eleitoral 3.576 processos, tendo sido devolvidos 3.843 no 

mesmo período. O acervo antes de 359 processos caiu para 

101, apresentando uma redução de 72%.  

 
2 http://www.mpf.mp.br/ms/sala-de-imprensa/noticias-ms/mp-eleitoral-atua-para-garantir-combate-a-
simulacao-do-cumprimento-das-cotas-de-genero-nas-eleicoes-municipais-de-2020 
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Mantivemos, portanto, intensa a colaboração entre 

nossas instituições em prol da democracia. 

Por fim, aproveito o ensejo para instar nossos 

valorosos promotores eleitorais, sob a liderança do Vice-

PGE Renato Brill de Góes, a assumirem a árdua  missão de 

acompanhar as eleições, nos 5.570 munícipios do país, num 

contexto tão delicado de saúde coletiva, a qual devemos 

também proteger. 

Temos um compromisso igualmente com a saúde 

democrática e prosseguiremos em aplicar os remédios 

jurídicos necessários para fortalecê-la. Contem conosco 

nesta dupla missão. 

Apresento a Vossas Excelências votos de um bom 

período de merecido descanso e que possamos voltar 

revigorados para prosseguirmos em garantir a vontade da 

popular, nas urnas de cada recanto do nosso imenso país. 

Muito obrigado. 
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