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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 35ª ZONA ELEITORAL DE SOUSA,

ESTADO DA PARAÍBA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através deste Promotor Eleitoral signatário, com

atuação perante esta 35ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, à

presença de Vossa Excelência, com fundamentação no art. 127 da Constituição Federal, bem como nos

arts. 35, V, e 245, § 3º, do Código Eleitoral c/c o art. 32, III, da Lei nº 8.625/1993 c/c art. 1º, § 3º, VI, da EC

107/2020, ajuizar:

 

 
a) FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 27/02/1972, RG. 1437173/SSDSPB,
CPF 840.833.284-87, filho de Joselito Casimiro de Oliveira e Silvana Mendes Braga de Oliveira, casado,
empresário, podendo ser encontrado no Paço Municipal onde exerce atualmente o cargo de Prefeito de
Sousa/PB;
 
b) ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 06/04/1971, RG. 1510613/SSPPB, CPF
789.391.944-20, filho de José Ezequiel da Silva e Antônia Rodrigues da Silva, casado, empresário,
residente e domiciliado rua Leopoldo Jose de Melo, nº 8, Gato Preto, cep 58800-000, cidade de
Sousa/PB;
 
c) ESDRAS DO NASCIMENTO, brasileiro, nascido em 14/04/1980, RG. 2983057 SSPPB, CPF
052.573.124-50, filho de Caetano Isaias do Nascimento e Rita Gomes de Lima, casado, empresário,
residente e domiciliado a Rua Deputado Lindolfo Pires, 30, Estação, Cep 58807303, Sousa/PB;
 
d) JOSÉ RAMOS DE MACENA, brasileiro, nascido em 09/03/1963, RG. 958408 SSPPB, CPF
676.187.824-15, filho de José Macena Assis e Maria das Neves de Assis, casado, motorista, residente e
domiciliado a Rua Rui Barbosa, 42, Estreito, CEP 588000-000, Sousa/PB;
 
 
e) LEONARDO DE MELO GADELHA, brasileiro, nascido em 12/05/1975, RG. 1603286 SSPDF, CPF
765.537.871-15, filho de Marcondes Iran Benevides Gadelha e Magna Lúcia Guedes de Melo Benevides,
casado, administrador, endereço na cidade de Sousa não localizado;
 
f) MYRIAN PIRES BENEVIDES GADELHA, brasileiro, nascido em 07/11/1989, RG. 2688850 SSPB, CPF
077.218.614-62, filho de Salomão Benevides Gadelha e Aline Pires Benevides Gadelha, solteira,
advogada, podendo ser encontrada na Rua Deocleciano Pires, 17, Centro, CEP 58800285, Sousa/PB;
 
g) FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 01/05/1958, RG. 381960 SSPPB, CPF
147.890.514-04, filho de Joana Felismina de Melo, em união estável, químico, residente e domiciliado a
Rua Deputado Lindolfo Pires, 07, Estação, Cep 58807303, Sousa/PB;
 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
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h) JOÃO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO, brasileiro, nascido em 21/02/1968, RG. 1158524 SSPPB,
CPF 645.165.984-34, filho de Pedro Luiz Lopes e Terezinha Pinheiro de Melo, casado, comerciante,
residente e domiciliado a Rua Manoel Belarmino, 142, Jardim Santana, CEP 58807-435, Sousa/PB;
 
i) VALDECI RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO, brasileiro, nascido em 30/01/1971, RG. 1488071 SSPPB,
CPF 760.075.024-49, filho de Valdeci Rodrigues de Araújo e Francisca Francinira da Costa Rodrigues,
casado, advogado, residente e domiciliado a Rua Evangelista Abrantes de Sena, 4, Gato Preto, Cep
58802040, Sousa/PB;
 
j) ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, nascido em 28/03/1980, RG. 2392005 SSPPB, CPF
031.823.364-95, filho de Nathan Pereira de Sousa e Macrina Alves da Silva, casado, empresário, residente
e domiciliado a Avenida Nelson Meira,  93, Estação, Cep 58803-420, Sousa/PB;
 
com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos.
 
 

 

I. DOS FATOS

 

Como é notório, o mundo atravessa, desde o início de 2020, uma pandemia de Covid-19,

causada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2). Trata-se do mais grave e mortífero evento de saúde nos

últimos 102 anos, desde a pandemia de gripe de 1918-1919, indevidamente apelidada de “gripe espanhola

”.

 
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).[1]

 
Em 26 de agosto de 2020, o mundo já contava com mais de 24 milhões de pessoas

contaminadas e 821.933 mortas, segundo levantamento diário da Universidade Johns Hopkins, dos EUA

[2]. No Brasil, mesmo considerando a conhecida subnotificação dos casos (devida, entre outras razões, à

baixa testagem), até esta data, 26 de setembro de 2020, haviam sido contabilizados 4.657.703 

contaminados e 139.808 mortos, segundo dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde[3]. 
  

A situação da pandemia no Brasil é de extrema gravidade, porque, diferentemente de outros

países, atingiu um número elevado de contaminados e mortos que não decresce de forma

importante, mesmo após meses. Isso pode ser constatado em gráficos elaborados pela Secretaria de

Vigilância em Saúde do próprio Ministério da Saúde, no último boletim epidemiológico que divulgou[4].

Neste sentido, vejamos os gráficos a seguir: 
  

   De igual modo a tendência nacional, os números da pandemia no Estado da Paraíba são

e continuam elevados, apesar do transcurso do tempo desde o início do evento. Conforme dados da

Secretaria Estadual de Saúde, nesta data, 26 de setembro de 2020, foram 119.134 contaminados e

2778 mortos[5]. 
  

Os números na Paraíba são assustadores, vez que tanto a Taxa de Mortalidade (68,7 por

100.000 habitantes) quanto a Taxa de Incidência (2950,8 por 100.000 habitantes) são superiores às
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respectivas taxas em âmbito nacional, respectivamente, 66,5 e 2.216,4[6]. 
  
Diante do cenário ora apresentado, ao julgar Medida Cautelar na Ação Direita de

Inconstitucionalidade nº 6.341/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência dos estados-

membros e dos municípios para normatizar suas próprias medidas preventivas da pandemia do novo

Coronavírus (Sars-CoV-2), decisão que teve o seguinte teor, verbis: 
  

O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9 o do art. 3º da Lei no
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto, o Ministro Relator e o Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), e, em parte, quanto à
interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3º , os Ministros ALEXANDRE DE
MORAES e LUIZ FUX. Redigirá o acórdão o Ministro EDSON FACHIN. Falaram: pelo
requerente, o Dr. LUCAS DE CASTRO RIVAS; pelo amicus curiae FEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES – FEBRATEL, o Dr. FELIPE MONNERAT
SOLON DE PONTES RODRIGUES; pelo interessado, o Ministro ANDRÉ LUIZ DE
ALMEIDA MENDONÇA, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da
República, o Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, Procurador-Geral da
República. Afirmou suspeição o Ministro ROBERTO BARROSO. Ausente, justificadamente,
o Ministro CELSO DE MELLO. Plenário, 15.04.2020 (Sessão realizada inteiramente por
videoconferência – Resolução 672/2020/ STF)[7]  

  
No Estado da Paraíba, as medidas restritivas atualmente em vigor foram estipuladas no

Decreto nº 40.304, de 12 de junho de 2020, o qual “Dispõe sobre a adoção do plano Novo Normal

Paraíba, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo

Coronavírus) no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como sobre recomendações aos

municípios e ao setor privado estadual”. 

  
O normativo citado impõe uma série de restrições ao retorno às atividades nele mencionadas,

estabelecendo também o regime de classificação de cada município pelo sistema de bandeiras[8]: 

  
Art. 1º Fica instituído o Plano Novo Normal Paraíba, resultado da atuação do grupo de
trabalho criado pelo governo do Estado, com as contribuições fornecidas pela sociedade
civil e pelo setor produtivo, com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas
estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19 e estabelecer
parâmetros gerais para balizar as decisões dos gestores municipais sobre o funcionamento
das atividades econômicas em todo o território estadual.  
Parágrafo único A íntegra do Plano Novo Normal Paraíba está disponível no sítio eletrônico 
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus.  
Art. 2º As condições epidemiológicas e estruturais no Estado serão analisadas
cumulativamente em intervalos de 15 dias, tendo como parâmetros de aferição a taxa de
obediência ao isolamento (TOIS), taxa de progressão de casos novos (PCN), taxa de
letalidade (TLO) e a taxa de ocupação hospitalar (TOH). 
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Art. 3º As condições epidemiológicas e estruturais citadas no artigo 2º deste decreto
determinarão a classificação dos municípios paraibanos em quatro estágios, denominados
por bandeiras nas cores vermelha, laranja, amarela e verde, de acordo com a combinação
de indicadores de que trata o Anexo I deste decreto.  
§ 1º O resultado da análise, com a indicação de cada município na sua respectiva bandeira,
será disponibilizado quinzenalmente aos gestores e para a população em geral no site
https:// paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus.  
§2º Cada bandeira de classificação corresponde a diferentes graus de restrição de serviços
e atividades (Anexo III);  
§ 3º Em nenhuma hipótese as restrições a serem adotadas poderão prejudicar o exercício e
o funcionamento de serviços públicos e das seguintes atividades essenciais:  
I - estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos,
laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia e de vacinação;  
II - clínicas e hospitais veterinários, bem como os estabelecimentos comerciais de
fornecimento de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à área;  
III - distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e distribuidores e
revendedores de água e gás;  
IV - hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e lojas de
conveniência situadas em postos de combustíveis, ficando expressamente vedado o
consumo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;  
V - produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde e à higiene;  
VI - feiras livres, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pela
Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, e pela Legislação
Municipal que regular a matéria, vedado o funcionamento de restaurantes e praças de
alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos
frequentadores;  
VII - agências bancárias e casas lotéricas, nos termos do Decreto 40.141, de 26 de março
de 2020;  
VIII - cemitérios e serviços funerários;  
IX - atividades de manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção
de equipamentos e instalações de máquinas e equipamentos em geral, incluídos
elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização;  
X - serviços de call center, observadas as normas estabelecidas no Decreto 40.141, de 26
de março de 2020; XI - segurança privada;  
 XII - empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e internet; XIII -
concessionárias de veículos automotores e motocicletas, oficinas mecânicas, borracharias e
lava jatos;  
XIV – as lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários e insumos de informática
que poderão funcionar exclusivamente por meio de (delivery), inclusive por aplicativos, e
como pontos de retirada de mercadorias (drive trhu);  
XV - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;  
XVI - atividades destinadas à manutenção e conservação do patrimônio e ao controle de
pragas urbanas;  
XVII - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e telecomunicação em geral;  
XVIII – os serviços de assistência técnica e manutenção, vedada, em qualquer hipótese, a
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aglomeração de pessoas;  
XIX - óticas e estabelecimentos que comercializem produtos médicos/hospitalares, que
poderão funcionar, exclusivamente, por meio de entrega em domicílio (delivery), inclusive
por aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias (drive trhu), vedando-se a
aglomeração de pessoas;  
XX - empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra terceirizada.  
Art. 4º As seguintes atividades poderão funcionar em qualquer bandeira, a critério dos
prefeitos municipais, observados os protocolos de funcionamento específicos de cada setor,
o uso obrigatório de máscaras, e as seguintes condições:  
I -salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo
exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas
dependências e observando todas as normas de distanciamento social;  
II -shoppings centers, exclusivamente para entrega de mercadorias por meio de (delivery),
inclusive por aplicativos, e como pontos de retirada de mercadorias (drive trhu),vedado, em
qualquer caso, o atendimento presencial de clientes dentro das suas dependências;  
III - as lojas e estabelecimentos comerciais, exclusivamente para entrega de mercadorias
(delivery), inclusive por aplicativos, e como pontos de retirada de mercadorias (drive trhu),
vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes dentro das suas
dependências;  
IV -as missas, cultos e demais cerimônias religiosas poderão ser realizadas online, bem
como por meio de sistema de drive-in, e nas sedes das igrejas e templos, neste caso com
ocupação máxima de 30% da capacidade e observando todas as normas de
distanciamento social;  
V - hotéis, pousadas e similares, exclusivamente para atendimentos relacionados à
pandemia do novo coronavírus;  
VI - estabelecimentos que trabalham com locação de veículos;  
VII - os treinamentos de atletas profissionais, observando todas as normas de
distanciamento social.  
Parágrafo único – O funcionamento das demais atividades observará o regramento próprio,
conforme a classificação fornecida pelas bandeiras constantes do anexo II. (grifos
acrescidos)  

  
Conforme se vê acima, em relação ao Plano Novo Normal PB, sobre o Painel de Atividades x

Bandeiras, tem-se o seguinte quadro, na parte que interessa ao caso[9]: 
  
Como visto, está proibida a realização de “EVENTOS, CONFERÊNCIAS, CONVENÇÕES,

SEMINÁRIOS….(*)” e “COMÍCIOS, EVENTOS ELEITORAIS (*)” nas cidades que estejam classificadas

nas bandeiras VERMELHA, LARANJA e AMARELA. As mesmas atividades estão autorizadas como 

“PERMITIDO com novos protocolos” naquelas localidades que estejam classificadas na bandeira VERDE. 
  
Contudo, no mais recente pronunciamento da Secretaria de Estado da Saúde, feito nesta data,

25 de setembro de 2020, corroborando o material contido no “Protocolo de Retomada – Eleições

Municipais 2020”, conforme documentação anexa, verifica-se que a SES delimitou o que segue, in verbis: 
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As recomendações do referido protocolo, bem como os complementos
apresentados nesta Nota Técnica, aplicam-se, 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;  
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 protocolo para as Eleições 2020
d i s p o n í v e l  n o  l i n k :  
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/as-eleicoes-
municipais-2020-1.pdf  
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 2m2 (dois 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;  
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.  

  
  

Desta maneira, conforme se vê, o ente estadual de vigilância em saúde, órgão máximo dentro

do Estado da Paraíba para definir a questão da segurança em saúde em relação a pandemia do novo

coronavírus (ADI 6.341/DF), bem editou as normas sanitárias a serem seguidas e, visando a segurança

de todos aqueles que participam do processo eleitoral, buscou bem delimitar a segurança dos

participantes nos eventos político-partidários. 
  
O Protocolo de Retomada – Eleições Municipais 2020 especificou diversos itens a serem

seguidos pelos partidos políticos, candidatos, correligionários e sociedade em geral, visando resguardar o

direito ao sufrágio universal de forma plena. 
  
Nesse contexto, os atos de campanha propriamente ditos, a serem iniciados no próximo dia

27, tais como comícios, carreatas, passeatas, dentre assemelhados, que gerem a aglomeração de

pessoas não são recomendados pela Secretaria de Saúde, ante a impossibilidade de fiscalização dos

participantes, bem como a facilidade de transmissão e propagação do novo coronavírus (Sars-Covid-19). 
  
É cediço que toda a coletividade vivencia uma situação excepcionalíssima, decorrente de uma

doença invisível e mortal, que vem destruindo inúmeras vidas, a economia e modificando a forma

com que os povos se relacionam. 
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Diante de tal modificação deste cenário, o Tribunal Superior Eleitoral atento a tal situação,

editou a Resolução 23.623/2020, de 30 de junho de 2020, permitindo a realização de convenções

partidárias virtuais, consignando expressamente que a opção por convenções partidárias presenciais deve

observar as leis e as regras sanitárias vigentes. 
  
Logo, utilizando-se de forma analógica o dispositivo mencionado acima, o próprio TSE

busca que sejam os atos eleitorais realizados de forma virtual, buscando evitar a propagação e

acréscimo de óbitos decorrentes de tamanha moléstia. 
  
Conforme se viu na Recomendação Complementar da SES, os atos desacordo com as normas

sanitárias, são irregulares, devendo ser restringidos pela Justiça Eleitoral, seja no exercício de seu poder

de polícia, seja em razão de representações dos legitimados, dentre os quais se encontra o Ministério

Público Eleitoral, na forma do art. 72 da Lei Complementar 75/93 c/c art. 32, III, da Lei 8.625/93. 
  
Diante da realidade fática ora exposta e das restrições sanitárias, os municípios

pertencentes a esta 35ª Zona Eleitoral, devem respeitar os protocolos sanitários e, de logo,

evitando futuros descumprimentos por parte dos pretensos candidatos, propõe-se a presente

representação eleitoral com o fim de proibir a realização de atos eleitorais que gerem aglomeração

de pessoas, tais quais comícios, carreatas, passeatas e assemelhados.

II. DO DIREITO

  
Conforme se vê, o “novo normal” vivenciado pela coletividade detém o intuito de fomentar a

realização precípua de atos nas formas virtuais, que anteriormente gerariam a aglomeração de pessoas e,

conforme se estipulou acima, o próprio TSE vem caminhando neste sentido, tal como o fez ao editar a

Res. TSE nº 23.623/2020. 
  
E não poderia ser diferente, já que um ato vedado por determinada norma de direito não deve

ser por outra autorizada, pois o ordenamento jurídico é presumidamente um conjunto de normas coerentes

e compatíveis entre si, elaboradas com o escopo de preservar o bem comum e o interesse coletivo. 
  
Nesse sentido, afirma com concisão o jurista italiano Norberto Bobbio: “[...] as normas de um

ordenamento têm um certo relacionamento entre si, e esse relacionamento é o relacionamento da

compatibilidade, que implica a exclusão da incompatibilidade”[10]. 
  
Assim, as normas eleitorais que estabelecem os atos permitidos no período eleitoral

devem ser interpretadas em conjunto com as normas sanitárias e de saúde pública emanadas

pelos mais diversos entes estatais. 
  
Dentre os atos normativos editados em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus
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(Sars-CoV-2), está a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que reconheceu “emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, prevendo

diversas medidas a cargo das autoridades competentes, ipsis verbis: 
  

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão
adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes
medidas: (Redação dada pela Lei no 14.035, de 2020) 
I – isolamento; 
II – quarentena; 
III – determinação de realização compulsória de: 
a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
e) tratamentos médicos específicos; 
III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual; (Incluído
pela Lei no 14.019, de 2020) [...] VI – restrição excepcional e
temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de: (Redação dada pela
Lei no 14.035, de 2020) 
a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Lei no 14.035, de 2020) 
b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Lei no
14.035, de 2020) [...] 
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: [...] 
II – pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo
Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, III-A, V e VI do
caput deste artigo; (Redação dada pela Lei no 14.035, de 2020) 
III – pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e
VII do caput deste artigo. 

  
Com a portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, o Ministério da Saúde (MS) concedeu às

autoridades estaduais e municipais a competência para decidir acerca da manutenção ou revogação de

medidas destinadas a garantir a prevenção, mitigação e controle da pandemia (nos termos do art. 3º, § 7º,

da Lei nº 13.979/2020): 
  

Art. 1º Esta Portaria estabelece, na forma do Anexo, orientações gerais
visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da
COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população
brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura
das atividades e o convívio social seguro, na esfera local. 
Parágrafo Único. Cabe às autoridades locais e aos órgãos de saúde
locais decidir, após avaliação do cenário epidemiológico e capacidade
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de resposta da rede de atenção à saúde, quanto à retomada das
atividades. 

  
Nesse eixo, como visto, o Poder Executivo Paraibano editou o Decreto nº 40.304, de 12 de

junho de 2020, estabelecendo medidas para retomada das atividades, serviços e eventos no Estado,

classificando as condições epidemiológicas em quatro estágios, denominados bandeiras, nas cores 

vermelha, laranja, amarela e verde. 
  
Tais condições epidemiológicas são revisadas a cada 15 dias, pela Secretaria Estadual de

Saúde, na forma do art. 2º do citado decreto, e têm como parâmetro a taxa de obediência ao isolamento

(TOIS), taxa de progressão de casos novos (PCN), taxa de letalidade (TLO) e a taxa de ocupação

hospitalar (TOH), não decorrendo de discricionariedade dos administradores públicos. 
  
De acordo com as diretrizes fixadas pela autoridade estadual de saúde, os eventos

eleitorais que geram aglomeração de pessoais, tais como os comícios, carreatas, passeatas e

assemelhados estão proibidos, ante colocar os seus participantes em risco. 
  
Nesse sentido, cabe evidenciar que é cabível à Justiça Eleitoral, no exercício de sua

competência suprema para regular as normas eleitorais, proibir atos políticos em contrariedade com as

normas sanitárias vigentes, senão vejamos: 
  

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 (TRE/PB, Consulta 0600233-24.2020.6.15.0000. Rel.  

Juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá. 3/09/2020). 
  

Saliente-se, por fim, que a Emenda Constitucional 107, de 2 de julho de 2020, condiciona a

realização de atos eleitorais coletivos às condições epidemiológicas do Município, verbis: 
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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: [...] 
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; 

  
Assim, tal representação não limita os atos de propaganda eleitoral de maneira prévia,

censurando-os, pelo contrário, busca salvaguardar a saúde pública da coletividade em geral, dado que

tudo o esposado acima foi amparado em parecer prévio de autoridade sanitária estadual. 
  
Portanto, não há dúvidas da imprescindibilidade da presente representação, vez busca evitar o

crescimento já exorbitante dos números de casos decorrentes da covid-19, notadamente em uma região

tão escassa de recursos de saúde, sejam materiais ou de pessoal qualificado. 
  

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA. 
  

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, visa resguardar a

ocorrência de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verbis: 
  

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo 

  
No presente caso, a probabilidade do direito advém dos fundamentos fáticos e jurídicos até

aqui expostos, demonstrando que os atos eleitorais e políticos que gerem a aglomeração de

pessoas, tais quais os comícios, carreatas, passeatas e afins não são recomendados, vez que

promovem aglomerações e colocarão seus participantes em risco, questão já reconhecida pela

Justiça Eleitoral em sua competência consultiva. 
  
De outra banda, o periculum in mora reside no fato de que o período para a realização da

campanha eleitoral propriamente dita já se avizinha, na forma do art. 1º, § 1º, IV, da Emenda

Constitucional 107, de 2 de julho de 2020, podendo a demora na análise do pedido principal resultar em

completa ineficácia da medida, bem como agravar o já deficitário sistema de saúde estadual. 
  
Ademais, a título de complementação, sobre a tutela preventiva, vale colacionar excertos

exarados pelo jurista Luís Guilherme Marinoni, que defender ser a tutela inibitória voltada para o futuro,
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independentemente de ser dirigida para impedir a prática, a continuação ou repetição do ato ilícito: 
  

A tutela inibitória, configurando-se como tutela preventiva, visa a
prevenir o ilícito, culminando por apresentar-se, assim, como uma
tutela anterior à sua prática, e não como uma tutela voltada para o
passado, como a tradicional tutela ressarcitória (MARINONI, p. 27).[11] 

  
Dessa forma, presentes os pressupostos para a concessão do provimento jurisdicional

pleiteado, este Órgão Ministerial requer seja liminarmente determinado aos representados, inaudita altera

parte, a abstenção de realização de atos políticos que gerem aglomeração de pessoas, tais quais

comícios, carreatas, passeatas e congêneres. 
  
Requer, ainda, a cominação de multa aos representados de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

para cada ato partidário realizado, após ciente da decisão, que promova aglomeração de pessoas,

tais como comícios, carreatas, passeatas e assemelhados, nos termos dos arts. 77 e 297 do Código

de Processo Civil. 
  
IV – DOS PEDIDOS. 
  

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer: 
  

a)             que seja recebida a presente representação; 

b)             que seja concedida a tutela de urgência, nos termos acima

requeridos, proibindo a realização de atos partidários que promovam

aglomeração de pessoas, tais como comícios, carreatas, passeatas e

assemelhados, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para

cada ato realizado em descumprimento a esta decisão; 

c)              que sejam os representados citados para apresentação de defesa,

caso queiram, nos termos do art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/97; 
d)             a produção de todos os meios de provas admitidas em direito,

especialmente a juntada da prova documental em anexo; 

e)             a procedência desta representação, confirmando a medida liminar

vindicada, para que os representados se abstenham de realizar atos

partidários que gerem aglomeração de pessoas. 
  
                            Sousa/PB, data e hora do sistema. 
  

(assinatura eletrônica) 
DR. MANOEL PEREIRA DE ALENCAR 
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