
03/10/2020

Número: 0600299-04.2020.6.15.0000 
 

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 

Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 

Órgão julgador: GABJ04 - Gabinete Juiz de Direito 2 

Última distribuição : 02/10/2020 

Valor da causa: R$ 0,00 

Processo referência: 0600357-12.2020.6.15.0063 

Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício 

Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

RODRIGO MENDES PEDROSA (IMPETRANTE) OSMANDO FORMIGA NEY (ADVOGADO)

PROGRESSISTAS NAZAREZINHO PB MUNICIPAL

(IMPETRANTE)

OSMANDO FORMIGA NEY (ADVOGADO)

EXMO JUIZ ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL-

SOUSA/PB (IMPETRADO)

Procurador Regional Eleitoral PB (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

40303
47

03/10/2020 08:22 Decisão Decisão



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - Processo nº 0600299-04.2020.6.15.0000 - Nazarezinho - PARAÍBA

RELATORA: JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ

IMPETRANTES: RODRIGO MENDES PEDROSA, PROGRESSISTAS NAZAREZINHO PB MUNICIPAL

Advogado dos IMPETRANTES: OSMANDO FORMIGA NEY - PB0011956

IMPETRADO: EXMO. JUIZ ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL- SOUSA/PB

 

DECISÃO

 

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Mendes Pedrosa e pelo

Partido Progressistas do município de Nazarezinho-PB, por seu representante Salvan Mendes Pedroza, contra ato ilegal

praticado, em tese, pelo Juízo da 63ª Zona Eleitoral, que proibiu  “o Impetrante de promover ou participar que envolva

aglomeração de pessoas relativa a Atos de Campanha Eleitoral (mesmo no período permitido – a partir de 27 de setembro),

especificamente, proibindo a realização de Carreatas, Passeatas e Comícios no Âmbito da Circunscrição do Município de

.Nazarezinho/PB”

Relatam os impetrantes que “o representante do Ministério Público Eleitoral ingressou com uma

representação eleitoral nº 0600357-12.2020.6.15.0063 tendo a Autoridade Coatora prolatado decisão (decisões interlocutórias

 que afronta   não possuem Recorribilidade específica na Justiça Eleitoral)” “o conteúdo de recente decisão [do] Tribunal

Regional Eleitoral da Paraíba no contexto da Consulta 0600233-24.2020.6.15.0000, bem como não encontra respaldo algum

.na legislação eleitoral”

Requer, ao final, a concessão de medida liminar  “para suspender os efeitos do ato apontado como coator,

com vista a possibilitar a realização de propaganda eleitoral presenciais, bem como suspender seus efeitos a limitação de 20

pessoas, desde que se observando os protocolos sanitários, como distanciamento, uso obrigatório de máscaras, higienização

com álcool em gel 70% e demais cuidados que fazem menção o documento publicado pelo Estado da Paraíba acerca das

, postulando, ao final, a concessão da segurança (ID 4006397).Eleições Municipais de 2020”

É o breve relatório. Decido.

     Inicialmente, com fundamento na Súmula nº 22 do TSE, consigno o cabimento de mandado de segurança no

   caso concreto, porquanto manejado contra decisão interlocutória que deferiu antecipação de tutela proposta pelo Ministério
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 Público Eleitoral, ato contra o qual, a princípio, não há recurso apropriado, nos termos do art. 19 da Resolução TSE nº

23.478/2016.

Pois bem, dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que

.categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”

 Em seu art. 7º, III, a Lei do Mandado de Segurança prevê, ainda, que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o

.objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”

Na decisão apontada como ato coator, assim se pronunciou o Juízo da 63ª Zona Eleitoral:

 

ANTE O EXPOSTO, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela para proibir a realização de

comícios, carreatas, passeatas e caminhadas, bem como qualquer outro evento eleitoral que possa

causar aglomeração, aqui entendida como a concentração de mais de vinte pessoas, nos municípios

integrantes da 63ª Zona Eleitoral que estejam enquadrados nas bandeiras vermelha, laranja e amarela,

de acordo com as classificações periódicas publicadas pelo Estado da Paraíba, fundamentadas nos

critérios instituídos no Decreto Estadual 40.304/2020, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) para cada ato de descumprimento. (ID 4000797)

 

   afronta Como adiantei, sustentam os impetrantes que o ato apontado como coator “o conteúdo de recente

  decisão [do] Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba no contexto da Consulta 0600233-24.2020.6.15.0000, bem como não

.encontra respaldo algum na legislação eleitoral”

    Consoante se infere do teor da decisão impugnada, estabeleceu-se a vedação de praticamente todos os atos

  de propaganda e campanha eleitoral de rua durante o período eleitoral nos municípios integrantes da 63ª Zona Eleitoral que

estejam enquadrados nas bandeiras vermelha, laranja e amarela.

   A Emenda Constitucional nº 107/2020, que alterou a data das eleições em razão da crise de saúde causada

    pela pandemia de COVID-19, assim dispôs:

 

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em

primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o disposto

no § 4º deste artigo.

(...)

§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:

(...)
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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;

 

A seu turno, a Nota Técnica que trata das recomendações complementares para as Eleições de 2020

e s t a b e l e c e

(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/nota-tecnica-eleicoes-2020-na-pandemia-da-covid-19.pdf):

 

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba vem ratificar e complementar, considerando todas as

recomendações já propugnadas pelo protocolo referente às Eleições Municipais de 2020, o que segue:

 As recomendações do referido protocolo, bem como os complementos apresentados nesta I. Nota

Técnica, aplicam-se, em sua totalidade, a todos os 223 (duzentos e vinte e três) municípios do

 (verde, amarela, laranjaEstado da Paraíba, independentemente de sua classificação de bandeiras

ou vermelha) no Plano Novo Normal;

II. Ratifica-se que atividades presenciais relacionadas às campanhas eleitorais devem ser

evitadas o quanto possível; contudo, uma vez mantidas as opções por sua realização estas

deverão ocorrer de forma a garantir o uso constante de máscaras, as condições para lavagens

das mãos, além da manutenção do distanciamento social, como já recomendado pelo referido

 d isponível  no l ink:protocolo para as Eleições 2020

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/as-eleicoesmunicipais-2020-1.pdf

III. Para que se possa garantir o distanciamento social proposto recomenda-se que nos ambientes

destinados às referidas atividades seja demarcado e respeitado espaço privativo mínimo de 2 m  (dois2

metros quadrados), por pessoa, o que se refletirá na definição da capacidade máxima de pessoas para o

referido ambiente, mantendo-se todas as demais recomendações previstas, conforme protocolo proposto

por esta Secretaria de Estado;

IV. Recomenda-se também a não realização de atividades presenciais tais como comícios,

carreatas e passeatas, uma vez que estas promovem grandes aglomerações de pessoas, que

indubitavelmente colocarão seus participantes em risco objetivo de infecção pela COVID-19 e

.seus agravos à saúde

 

A Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre propaganda eleitoral, disciplina:

 

Art. 6º A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem

cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em

que se deve proceder na forma prevista no art. 40 da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 41,

caput).
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§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido por juízes eleitorais e juízes

designados pelos tribunais regionais eleitorais, nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 9.504/1997,

observado ainda, quanto à internet, o disposto no art. 8º desta Resolução.

§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a

censura prévia sobre o teor dos programas e das matérias jornalísticas a serem exibidos na televisão, na

rádio, na internet e na imprensa escrita (Lei nº 9.504/1997, art. 41, § 2º).

 

Art. 13. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado,

 (Lei nº 9.504/1997, art. 39, caput)não depende de licença da polícia .

§ 1º O candidato, o partido político ou a coligação que promover o ato fará a devida comunicação à

autoridade policial com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a fim de que esta lhe

garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e

 horário (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 1º).

 

Este Regional, respondendo à Consulta formulada pelo Ministério Público Eleitoral, assim se manifestou:

 

Considerando o teor da previsão do art. 1º, § 3º, inciso VI, da Emenda Constitucional nº 107/2020 e o

disposto no art. 7º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.623/2020, os atos de propaganda eleitoral de natureza

externa ou intrapartidária que gerem aglomeração de pessoas (como comícios, carreatas, passeatas,

caminhadas, reuniões, panfletagem, distribuição e afixação de adesivos, entre outros); os atos do

período conhecido como pré-campanha, referidos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, e a realização de

convenções partidárias presenciais são permitidos, salvo se desatenderem às normas sanitárias

vigentes, amparadas em prévio parecer técnico emitido por autoridades sanitárias da União e do

Estado da Paraíba, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), a

exemplo da Lei Federal nº 13.979/2020 e do Decreto Estadual nº 40.304/2020.

 

Cumpre ressaltar que a nota técnica transcrita anteriormente, de fato,  a não realização de atosrecomenda

presenciais, genericamente, em todos os 223 municípios do Estado da Paraíba, mas não os proscreve, como se verifica a

partir do seu inteiro teor.

Na verdade, a nota técnica com as recomendações complementares para as Eleições de 2020 expedida pela

Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba é taxativa ao estabelecer que as recomendações do protocolo de retomada

concernente às Eleições Municipais de 2020, bem como os complementos daquela nota técnica se aplicam, “em sua

 totalidade, a todos os 223 (duzentos e vinte e três) municípios do Estado da Paraíba, independentemente de sua

.classificação de bandeiras (verde, amarela, laranja ou vermelha) no Plano Novo Normal”

Nesse sentido, a decisão do Juízo da 63ª Zona Eleitoral, quando proíbe a realização de comícios, carretas,

passeatas e caminhadas, bem como qualquer outro evento eleitoral que possa causar aglomeração, estabelecendo, inclusive,

limitação de quantidade de pessoas, nos municípios integrantes daquela circunscrição eleitoral que estejam enquadrados nas
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bandeiras vermelha, laranja e amarela, está em desarmonia com a legislação de regência e com o protocolo sanitário da

Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba.

Como vimos, embora o protocolo de retomada concernente às Eleições de 2020 traga recomendação de não

realização de atividades presenciais, notadamente aquelas que possam causar aglomeração de pessoas, condiciona a sua

realização, caso seja mantida essa opção, ao uso de máscaras, procedimentos de higiene pessoal, manutenção do

distanciamento social, entre outras medidas.

Na verdade, o protocolo de retomada atinente às Eleições Municipais de 2020 é eloquente em esclarecer

quais as medidas que devem ser adotadas por todos quanto ao distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização

de ambientes, além de formular recomendações aos mesários e outros colaboradores, servidores da Justiça Eleitoral, Polícia

Militar, fiscais e delegados de partido, candidatos e aos eleitores, bem como recomendações para a realização de atividades

eleitorais, como eventos no formato , convenções partidárias e campanha eleitoral, não havendo proibição de eventosdrive-in

presenciais no referido protocolo, mas recomendações acerca das medidas sanitárias que devem ser observadas em cada tipo

de situação, inexistindo também limitação de quantitativo de pessoas.

Nesse sentido, quando estabelece vedação não prevista na legislação de regência ou no protocolo sanitário

expedido pela Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba, bem como em dissonância com a consulta respondida por este

Regional, a decisão impugnada findou por ferir a segurança jurídica e causar instabilidade no pleito.

A propósito, o protocolo de retomada atinente às Eleições de 2020 traz diversas recomendações a todos os

c a n d i d a t o s ,  d a s  q u a i s  d e s t a c o  (

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/as-eleicoes-municipais-2020-1.pdf):

 

Contribuir para a normalidade do pleito, segurança do voto e liberdade democrática em observância ao

cumprimento das medidas higiênicos sanitárias que minimizem os ricos 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; (…)

Investir em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) e evitar o uso e o

compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders,

santinhos, etc.;

Evitar eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas,

carreatas, reuniões com grande número de pessoas e que seja mais difícil o controle de distanciamento

social;

Realizar preferencialmente Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por

meio do uso da propaganda gratuita e devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com

eleitor;

 

Como se vê, é de responsabilidade de cada candidato a realização e o direcionamento de sua campanha,

privilegiando as formas de comunicação com o eleitor que minimizem o risco de propagação da COVID-19, sob pena de

responderem eventualmente pelo desequilíbrio do pleito.

Nesse sentido, vislumbro fundamento relevante para o deferimento da liminar pleiteada.
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Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, também verifico presente.

 Nesse aspecto, lembro que o processo eleitoral, diante das reformas havidas na Lei das Eleições, foi

  reduzido para pouco mais de quarenta e cinco dias. Desse modo, iniciado o período permissivo para a propaganda eleitoral em

   27 de setembro e tendo sido proferida a decisão impugnada nessa mesma data, evidencia-se o segundo requisito.

    Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,defiro a liminar pleiteada, para

suspender a decisão do Juízo da 63ª Zona Eleitoral que proibiu a realização de comícios, carreatas, passeatas e caminhadas,

bem como qualquer outro evento eleitoral que possa causar aglomeração, entendendo como tal a concentração de mais de

vinte pessoas, nos municípios integrantes da 63ª Zona Eleitoral que estejam enquadrados nas bandeiras vermelha, laranja e

amarela, de acordo com as classificações periódicas publicadas pelo Estado da Paraíba.

Registro, por fim, que a concessão da medida liminar não implica o desatendimento às medidas sanitárias de

proteção definidas pelos órgãos e autoridades competentes, além de todas as demais cautelas exigidas nos protocolos

municipais e estaduais de prevenção à contaminação pela COVID-19, a exemplo da utilização de ambientes que garantam o

distanciamento social com espaço mínimo e privativo de 2 m² por pessoa, com controle de acesso, devendo ser

fornecido/exigido todo o aparato de higienização, bem como o uso de máscaras por todos os participantes, com vistas à

preservação da saúde de todos os envolvidos e da população em geral.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe cópias da peça

inaugural e dos documentos apresentados, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações.

Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, enviando-lhe cópia da exordial sem documentos, para que,

querendo, ingresse no feito.

Findo o prazo a que se refere o art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral,

 para emissão de parecer, nos termos do art. 12 do mesmo diploma.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Providências a cargo da Secretaria Judiciária e da Informação.

  João Pessoa-PB, 2 de outubro de 2020.

 

JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ

RELATORA

Num. 4030347 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBA - 03/10/2020 08:22:49
https://pje.tre-pb.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100308224905600000003902893
Número do documento: 20100308224905600000003902893


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 4030347 | 02/10/2020 21:46

