
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600476-60.2020.6.06.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE

REQUERENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ

REQUERIDO: COLIGAÇÃO PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE PDT/PS/PCDOB/PT, COLIGAÇÃO
PELA VONTADE DO POVO, UNIDOS DE NOVO - PSD/CIDADANIA, COMISSAO PROVISORIA
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT ASSARE, PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -
PCDOB DIRETORIO MUNICIPAL ASSARE/CE, DIRETORIO MUNICIPAL DO PT DE ASSARE, PSB -
PARTIDO SOCIALISTA BASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ASSARE/CE,
COMISSAO PROVISORIA DO PR DE ASSARE, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
DIRETORIO MUNICIPAL ASSARE/CE, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS ASSARE, PARTIDO
PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE -
PSOL

DECISÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ingressou com Pedido de Providência Eleitoral em face das
coligações “PARA CUIDAR DA NOSSA GENTE" e "PELA VONTADE DO POVO, UNIDOS DE NOVO",
assim como em face dos partidos políticos (PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO, PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, PARTIDO LIBERAL, PARTIDO
DOS TRABALHADORES, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, PARTIDO PROGRESSISTA, PARTIDO SOCIALISTA E LIBERDADE, todos de
Assaré/CE.

Alega, em síntese, o Órgão Ministerial que:

“É de conhecimento de toda a população de Assaré/CE, por ser fato público e notório, que os Partidos e
Coligações que figuram no pólo passivo desta demanda, realizam e/ou realizaram atos de propaganda eleitoral
e, por vezes, de forma presencial, conforme últimos atos que aconteceram em alguns locais da referida cidade,
visivelmente, observou a ocorrência de aglomerações de pessoas e incidências contra as recomendações e
decretos estaduais que proíbem eventos ou similares que aglomerem certa quantidade de pessoas. É sabido
que eventos políticos tendem a causar aglomerações de populares, o que, por mais que a organização da
agremiação esforce-se para conter, acabam por transformar um evento interno do partido em pequenos
festejos, por meio das quais são difundidas candidaturas, com enaltecimento de candidatos e apoiadores
daqueles. Ocorre, Excelência, que a legislação de regência, assim como as recomendações do Ministério
Público Eleitoral, que visam a orientar as condutas dos agentes em conformidade os comandos normativos,
não podem ser descumpridas, colocando em risco a população.”.

Ao final, o douto representante do Órgão Ministerial, com assento na 18ª Zona Eleitoral, requereu, em breve
síntese, a concessão de tutela antecipada de urgência, com esteio no art. 300 do CPC, para impor que os
requeridos se abstivessem de promover eventos com aglomerações superiores ao determinado pelas normas
sanitárias, bem como para que sejam proibidos de realizar comícios presenciais, carreatas, “motocadas”,
passeatas, eventos de ciclismo, cavalgada ou qualquer ato congênere de deslocamento em massa, ante a
impossibilidade material de se realizar tais eventos de acordo com as normas sanitárias vigentes.

Breve relato.

Decido:

II- FUNDAMENTAÇÃO



    BREVES NOTAS ACERCA DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL NO
CONTEXTO DA PROPAGANDA ELEITORAL NA 18ª ZONA ELEITORAL.

No dia 29/09/2020 ocorreu reunião com os partidos e coligações do Município de Assaré/CE, com a presença
do Ministério Público Eleitoral, para tratar de aspectos da propaganda eleitoral, onde houve acordo para
minimizar atos de campanha eleitoral que incentivassem aglomerações, com exposição de risco à saúde
pública, diante da pandemia do coronavírus.

Na ocasião, foi celebrado acordo UNÂNIME entre os presentes (candidatos e representantes de coligações e
partidos políticos, que estavam inclusive assistidos por seus advogados) quanto à não realização de eventos
eleitorais em que houvesse aglomeração de pessoas, como comícios, carreatas passeatas, caminhadas e
comícios.

Na mesma ocasião, TODOS os representantes das coligações presentes foram expressamente advertidos de
que deveriam observar o Plano de Segurança Sanitária do TSE, bem como observar os decretos estadual,
municipal e federal vigentes que estatuíam normas para a realização de eventos sociais, no contexto da
pandemia do Novo Coronavírus – COVID 19.

Ocorre que, nos últimos dias, qualquer residente no Município de Assaré/CE passou a observar uma
verdadeira onda de desatendimento por parte das coligações e candidatos às normas de prevenção estadual
quanto à prevenção da Covid-19, acontecendo eventos com aglomeração de centenas de pessoas,
proporcionando o natural risco à comunidade.

Apesar da existência de acordo e dos esforços do Ministério Público e da Justiça Eleitoral em alertar as
coligações e os agentes políticos sobre a responsabilidade na promoção dos eventos que implicam em
aglomeração de pessoas, continuam a organizar, sem qualquer temor à Justiça, à Polícia e até mesmo à
morte!!!

3. CENÁRIO DE PANDEMIA IMPOSTO PELA COVID-19. O DIREITO À LIBERDADE DE
PROPAGANDA ELEITORAL VERSUS O DIREITO À SAÚDE E À VIDA

Observadas as regras previstas na legislação eleitoral, é garantida a liberdade da propaganda política, no
particular a propaganda eleitoral, mecanismo de que dispõe os partidos políticos e candidatos para apresentar
suas propostas políticas e, consequentemente, conquistar o voto do eleitor.

Com efeito, tal liberdade não é irrestrita, devendo a Justiça Eleitoral coibir atos de propaganda que afrontem
bens jurídicos de maior relevância social e de superior estatura normativa.

Nessa perspectiva, a pandemia acarretada pelo novo coronavírus impõe e exige de todos a adoção de
comportamentos que atendam aos anseios sociais, neste momento peculiar da história da humanidade
manifestados no direito primordial à vida.

Havendo no período eleitoral relaxamento na adoção de medidas preventivas por parte da população e um
incentivo por parte dos candidatos a mandato eletivo, certo é o risco de ocorrer aumento da propagação do
vírus e novas medidas radicais de isolamento, como já ocorre atualmente em alguns países da Europa.

Assim, antes de mais nada, vale ressaltar o teor do art. 1º, § 3º, inciso VI, da Emenda Constitucional, o qual
estabelece que:

“VI - 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”.

Logo, havendo parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional, juridicamente
admissível a limitação de atos de propaganda que tragam risco de contaminação pelo coronavírus.



Considerado que os Decretos Estaduais atualmente vigentes pressupõem a existência de parecer técnico
emanado da autoridade sanitária competente, tenho que a providência reclamada se afigura legal, exequível e
constitucionalmente exigível.

Bem a propósito, o Governo do Estado do Ceará, um dos mais afetados pela pandemia no país, vem
instituindo a regionalização das medidas de isolamento social e iniciou o processo de abertura responsável das
atividades econômicas e comportamentais, obedecendo a critérios técnicos, sanitários e epidemiológicos,
publicando semanalmente novos decretos que disciplinam quais atividades estão liberadas e/ou vedadas em
cada região de saúde do Estado do Ceará, conforme a fase do processo em que os municípios se encontram.

Não por outra razão, o Decreto Estadual nº 33.775, de 18 de outubro de 2020, que prorrogou as medidas de
isolamento e regionalização das medidas no Ceará, determina no art. 2º:

- suspensão de eventos ou atividades com risco de disseminação da COVID – 19, conforme previsão no art.
3°, do Decreto n.° 33.608, de 30 de maio de 2020, ressalvado o disposto neste Decreto;

- manutenção do dever especial de proteção em relação a pessoas do grupo de risco da COVID-19, na forma
do art. 4°, do Decreto n.° 33.608, de 30 de maio de 2020, ressalvado o disposto no § 8º, deste artigo;

- recomendação para a permanência das pessoas em suas residências como forma de evitar a disseminação da
COVID-19; (…)

O mesmo decreto, ao disciplinar as medidas de regionalização, prevê que os Municípios da Região Norte
permanecerão na Fase 4 do Processo de Abertura, ressaltando, no art. 8º, §1º, que “nos municípios de que
trata esta Seção, permanece em 100 (cem) pessoas a lotação máxima para eventos”. No protocolo setorial 22,
que disciplina os eventos sociais, prevê o seguinte comando:

“Realizar Eventos em ambientes internos e externos, esportivos, culturais, sociais e corporativos, respeitando
a capacidade de 1 pessoa a cada 7m2 (eventos corporativos) e 1 pessoa a cada 12 m2 (eventos esportivos,
sociais e culturais), limitados ao número de pessoas estabelecido em decreto estadual”.

No caso, a completa falta de respeito pela saúde e vida da população por parte de diversos candidatos,
agremiações políticas, partidos e coligações vem aumentando vertiginosamente o risco de contaminação viral
generalizada, o que tem levado a diversos órgãos e Poderes constituídos a endurecer as medidas de tolerância
em relação aos atos de propaganda eleitorais que gerem aglomeração de pessoas.

Nesse sentido, o próprio Corregedor Regional Eleitoral do Ceará remeteu a todos juízes eleitorais o Ofício
Circular n. 49/2020/CRE/CE, de 15 de outubro de 2020, recomendando a coibição de atos de propaganda ou
campanha eleitoral que contrariem as regulamentações sanitárias estaduais e federais, fazendo uso, caso
necessário, do auxílio da força policial.

Cumpre observar que não se está aqui a impedir a propaganda eleitoral, inclusive porque os candidatos
dispõem de diversos outros recursos para tanto, como reuniões virtuais, propagandas pela internet,
propaganda gratuita em rádio, dentre outros meios. Ao revés, o que se quer é que os pareceres técnicos das
autoridades sanitárias estaduais sejam cumpridos e que eventos que sabidamente geram aglomerações, como
carreatas, passeatas e comícios, não ocorram.

É certo que a aglomeração de pessoas decorrente de carreatas, passeatas e comícios é fato notório nos
Municípios que compõe esta zona eleitoral.

Significa dizer que, no particular, é plenamente aplicável a hipótese do artigo 374 do Código de Processo
Civil.



Outrossim, ainda que o risco de contágio em carreatas seja menor, sem hipocrisias, sabe-se que tais eventos
sempre geram aglomerações na concentração e na dispersão, sendo impossível qualquer controle por parte dos
organizadores.

Assim, esse tipo de propaganda, que não permite qualquer controle por parte das coligações, deve ser proibido
nesse período.

Evidente, portanto, que o bom direito alegado pelo requerente é de inequívoco proveito social, já que protege
a sociedade como um todo de atos com potencialidade de gerar contaminação em massa de eleitores e dos
demais residentes no Município.

Nesse ponto, portanto, reside a necessidade de prestigiar a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA pretendida pelo Ministério Público na inicial, sob pena de danos irreversíveis à sociedade local e
que, antes da necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral para impedir a realização de eventos da espécie,
em ato de solidariedade e respeito ao próximo, deveriam ser avaliadas e evitadas pelos representados e que,
repito, foram bem advertidos e firmaram acordo cientes de que não deveriam promover eventos que
violassem as regras sanitárias, situação que recomenda, como forma de fazer cumprir esta decisão, a
imposição de multa por sua eventual nova violação, tal como disciplina o art. 300 do CPC.

O atual momento exige posturas preventivas e de respeito às normas sanitárias, independentemente de ser ou
não entabulado acordo ou compromisso das coligações com o Ministério Público, não podendo ser tolerada
flexibilização diante da obrigatoriedade de cumprimento dos protocolos de segurança sanitária a que todos
estão sujeitos.

Por oportuno, transcrevo o excerto a seguir retirado de RECENTÍSSIMA decisão do Egrégio Tribunal
Regional do Estado do Ceará, no âmbito do Mandado de Segurança n. nº 0600328-06.2020.6.06.0000, da
lavra do Eminente Relator Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, verbis:

O direito à saúde como parte fundamental do direito à vida, assegurados constitucionalmente (art. 5º, caput, e
art. 196 da Carta Magna), são deveres do Estado, considerados, inclusive, como cláusulas pétreas.

O direito à vida deve ser incansavelmente resguardado. Antes de proteger qualquer outro direito, o Estado
deve se preocupar com aquele que é o mais importante: o direito à vida humana.

(...)

Os Decretos Estaduais acerca da matéria nos quais se baseou o Juiz Eleitoral tiveram fundamento em estudos
técnicos realizados por Comitê específico, que emite posicionamento após profunda averiguação dos dados
sanitários dos Municípios do Estado.

Assim, o instrumento normativo em apreço tem aptidão para servir de base para que o ato de propaganda seja
realizado sob sua estrita observância, sem que isso configure ilegalidade.

Acertadamente decidiu o Juiz de primeira instância, pois pautado nos critérios definidos no Decreto do
Governo do Estado do Ceará, que, por sua vez, observou estritamente os ditames das autoridades sanitárias.

E, realmente, assim deve ser. Ao Judiciário não compete definir tais regras, essas devem ser editadas pela
autoridade competente, cabendo à Justiça Eleitoral apenas segui-las e fazê-las cumprir, para garantir a saúde
de todos, ainda que, para isso, precise restringir atos eleitorais, no caso vertente, atos de propaganda. Daí
porque o Plano de Segurança do TSE não se presta a tal fim, pois elaborado para guiar com maior segurança
os procedimentos de eleição, mas não para se sobrepor a normas de cada Estado, que viessem a ser mais
restritivas.

É verdade que os Decretos Estaduais não trazem vedação expressa sobre a realização de atos presenciais de
campanha. Todavia, não deve se exigir outra interpretação do julgador/aplicador das leis diante do que está
posto.



Também demonstrando a preocupação crescente da Corte Eleitoral Alencarina, com o quadro nada
alvissareiro de flagrante abuso perpetrado por políticos em cidades do interior do Estado do Ceará às normas
sanitárias, destaco ainda o julgamento exarado no âmbito do Mandado de Segurança n.0600327-
21.2020.6.0000, de Relatoria do Juiz David Sombra Peixoto, senão vejamos:

Desse modo, a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre observar os critérios definidos pela autoridade
sanitária, em especial os parâmetros do referido Protocolo Setorial.

Consoante se verifica da decisão vergastada, o juízo a quo atuou apenas dentro dos limites previstos no
decreto n. 33.761/2020, determinando que os representados cancelassem comícios, carreatas e passeatas, bem
como qualquer outro evento com aglomerações acima de 100 pessoas; portanto, dentro das diretrizes fixadas
no aludido decreto.”

Assim, não há controvérsia acerca da obrigatoriedade de observância das regas sanitárias na realização de
eventos de propaganda eleitoral e, por conseguinte, da possibilidade e necessidade de limitação dos atos de
campanha.

O Código Eleitoral há muito já evidencia a preocupação em resguardar a salubridade da propaganda eleitoral,
estabelecendo que não será tolerada propaganda que prejudique ou contravenha restrição de direito, previsto
no artigo 243.

Prevê, também, que o direito de propaganda não importa restrição ao poder de polícia quando este deva ser
exercido em benefício da ordem pública. A saúde é, por excelência, matéria de ordem pública que deve ser
resguardada em caso de potencialidade lesiva direta.

Eis a oportunidade dos candidatos demonstrarem que estão EFETIVAMENTE COMPROMETIDOS com os
interesses da população, máxime porque outros tipos de propaganda são acessíveis a todos indistintamente e
nenhum deles está sujeito a fatores sanitários de inibição ao exercício da liberdade de expressão.

    DISPOSITIVO

Com tais considerações, DEFIRO o pedido de urgência pleiteado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL para DETERMINAR o cumprimento imediato e obrigatório por todos os candidatos, partidos e
coligações das seguintes medidas:

a) Proibição total de promoção/participação/apoiamento de carreatas, passeatas (motocadas, eventos de
ciclismo, cavalgadas, arrastões, micaretas etc), devendo ser cancelados todos os eventos do tipo que estiverem
programados, sob pena sob pena de multa INDIVIDUAL de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada evento
realizado, direcionada aos candidatos e partidos/coligações envolvidos, sem prejuízo das demais sanções.

b) Proibição aos requeridos que induzam ou fomentem manifestações políticas, em desacordo com as normas
sanitárias vigentes, ou, sabendo de pretensos atos organizados por seus eleitores, empreenda os meios
necessários com o fim de evitá-los, sob pena de aplicação de astreintes individual no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), a cada evento realizado.

Outrossim, advirto todas as coligações e partidos que TODOS os eventos que promovam – observando os
proibidos por esta decisão - devem observar as regras sanitárias, notadamente a limitação de presença de 100
pessoas e o distanciamento mínimo entre estas, e que o descumprimento da presente decisão ensejará a
imediata cessação do ato pela autoridade policial local, apreensão do veículo responsável pela sonorização do
evento, instauração de procedimento criminal para apuração da responsabilidade penal e imposição de multa
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por evento, cujo valor será revertido ao Fundo Partidário, sendo imputada
ao partido/coligação/candidato que descumprir a decisão, sem prejuízo da apuração das pessoas físicas pela
responsabilidade criminal (p. ex. art. 268 do Código Penal e crime de desobediência eleitoral: art 347 do
Código Eleitoral).



Por fim, ressalto, ainda, de que continuam vigentes todas as demais cláusulas entabuladas no acordo realizado
no dia 29/09/2020 que não contrariem os termos desta decisão.

Notifiquem-se os representados para apresentarem resposta, no prazo de 02(dois) dias.

Remeta-se cópia desta decisão à Delegacia de Polícia Civil de Assaré/CE, AO COMANDO REGIONAL DA
PM (CAMPOS SALES) e à vigilância sanitária desta municipalidade, para fins de conhecimento e imediata
atuação, no caso de descumprimento da ordem deste Juízo Eleitoral.

Em respeito ao direito de informação da sociedade local, DETERMINO sejam expedidos ofícios às rádios
locais que estão transmitindo ou replicando a propaganda gratuita eleitoral, para que seja veiculada por, no
mínimo, duas vezes diárias e em horários distintos, a comunicação nos termos que seguem:

“A Justiça Eleitoral da 18ª Zona informa que, no Município de Assaré, estão proibidos eventos de qualquer
natureza que resulte em aglomeração superior a 100 (cem) pessoas. A violação dessa norma sanitária, que tem
como propósito impedir a disseminação da COVID – 19, além de consistir em ilícito eleitoral, pode sujeitar
seus responsáveis e participantes às penas previstas no art. 268, do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO e no art.
347 do CÓDIGO ELEITORAL.

No município de Assaré/CE estão proibidos pela Justiça Eleitoral carreatas, passeatas, motocadas, eventos de
ciclismo, cavalgadas, arrastões, micaretas etc, devendo ser cancelados todos os eventos do tipo que estiverem
programados, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada evento realizado, direcionada aos
organizadores, candidatos, partidos e coligações envolvidos, sem prejuízo das demais sanções.

Dessa forma e considerando que essa medida mostra-se relevante e de exclusivo proveito à sociedade,
qualquer pessoa que tomar conhecimento de sua violação deverá comunicar à Justiça Eleitoral, ao Ministério
Público ou à Polícia, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis e necessárias para apuração de
responsabilidade criminal e eleitoral”.

Oficie-se à POLICIA MILITAR LOCAL para fiscalizar o cumprimento da determinação supra e para que
realize a cessação de qualquer carreata, caminhada, passeata, além de qualquer outro evento que implique em
aglomeração que supere 100 (cem) pessoas e/ou em desacordo com o que foi acima determinado, devendo
apreender veículos, carros de som e prender os responsáveis, encaminhando-os à Autoridade Policial
competente para lavratura do respectivo flagrante ou TCO, conforme seja o caso.

Citar e intimar.

Exp. Nec.

Assaré-CE, 04/11/2020.

Djalma Sobreira Dantas Júnior

Juiz Eleitoral - 18a. ZE


