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REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600609-86.2020.6.25.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE MARUIM SE 
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 
  
 
REPRESENTADO: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA DE CARMOPOLIS, JUNTOS PARA
RECONSTRUIR CARMOPOLIS (DEM, PSC, PSB, AVANTE, REDE), COLIGAÇÃO "O POVO FELIZ DE NOVO" (PT,
PSD), COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS, UM NOVO
TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA (PDT, PSDB), COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
PROGRESSISTA DE DIVINA PASTORA, PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO MUNICIPAL DE DIVINA
PASTORA, DE MÃOS DADAS COM O POVO (PSB, PT), JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA (PSD, PSC), UNIDOS,
COM O POVO, PELA TRANSFORMAÇÃO (CIDADANIA, PMN), A ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO (PODE, PV,
PT, PSB, PSC, PP), CONSTRUINDO JUNTOS O PROGRESSO DE MARUIM (MDB, DEM, PATRIOTA, PROS, PSD),
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - MARUIM - SE - MUNICIPAL, PRA MUDANÇA CONTINUAR (PSD, DEM), ROSÁRIO
QUER A MUDANÇA (PDT, REPUBLICANOS), COM A FORÇA DO POVO (PT, PV) 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CUMULADO

COM TUTELA INIBITÓRIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em

face das COLIGAÇÕES E PARTIDOS POLÍTICOS com sede nos municípios de

Maruim, Rosário do Catete, Divina Pastora, General Maynard e Carmópolis.

 

Na respectiva peça exordial, o Ministério Público apresentou

breve esboço sobre o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia

causada pelo vírus SARS-CoV-2.

 

Em seguida, o Ministério Público Eleitoral fez breve

explicação sobre as normas atualmente vigentes quanto ao tema em debate,

destacando o Decreto Estadual nº 40.615 de 12 de junho de 2020, o qual “Reitera a

declaração de estado de calamidade pública em todo território estadual, institui o

Sistema de Distanciamento Social Responsável –SDSR, para fins de prevenção e

de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19, no âmbito do Estado de
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Sergipe, e dá outras providências, destacando-se:

 

Art. 4º […]

 

II–proibição de qualquer aglomeração de pessoas em local

público ou privado, para a realização de eventos e reuniões de qualquer

natureza,ressalvado o funcionamento de atividades que, por sua natureza, sejam

objeto do Plano de Retomada e na forma de protocolo específico;

 

Art. 9º […]

 

I –a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar ficam

responsáveis por orientar, fiscalizar e desfazer/dispersar aglomerações de pessoas,

sendo permitido o uso de força necessária e proporcional para o cumprimento do

disposto neste Decreto; ”

 

 

Aduz ainda, que, no dia 13 de outubro de 2020, expediu a

Recomendação nº 13/2020, destinada aos Partidos Políticos vigentes nesta Zona,

solicitando, expressamente, em seu item 2, que “Observem e cumpram as medidas

higiênico-sanitárias necessárias à prevenção de contágio pelo novo coronavírus

(Covid-19), observadas as particularidade locais, consignadas pelas autoridades

competentes via decreto do Chefe do Poder Executivo estadual ou municipal, ou

atos administrativos da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal e especialmente

as vedações constantes da Portaria 243/2020 da Secretaria da Saúde, sendo

vedados realizar eventos que ocasionem aglomerações de pessoas, como

comícios,caminhadas e passeatas. (artigo 5º, II da Port. 243/2020)’’.

 

Pontou o Órgão Ministerial que, mesmo diante de todos os

decretos, portarias e recomendações, está havendo maciço descumprimento por

parte das coligações, partidos e candidatos dos Municípios supracitados.

 

Com base nos argumentos acima explicitados, pugnou “pelo

deferimento de medida liminar para que a seja determinar que os representados se

abstenham imediatamente de realizar o ato de propaganda eleitoral presencial a se
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realizar nos Municípios de Maruim, Rosário do Catete, General Maynard,

Carmópolis e Divina Pastora, sob pena de incidência no crime tipificado no artigo

347 do Código Eleitoral, desobediência eleitoral, em caso de realização da conduta

mencionada na alínea anterior”
 
 

É o breve relatório. Passo a decidir.
 
 

Presentes os requisitos constantes dos Arts. 6º, I e II, e 17,

caput, da Res. TSE nº 23.608/2019, bem como não verificada a configuração das

hipóteses contidas nos Arts. 4º, caput, 6º, parágrafo único, e 17, § 1º, da norma

regente, recebo a petição inicial.

 

Estamos diante de pedido de tutela cautelar antecedente,

baseada em assunto de grande impacto e repercussão, com fundamento na

urgência a ser concedida, nos termos do pedido, de forma liminar.

 

Segundo o artigo 300 do CPC, para a antecipação dos

efeitos da tutela definitiva por meio da concessão da tutela provisória fundada na

urgência do caso, exige-se a demonstração da probabilidade do direito alegado

(fumus boni juris); perigo de dano (periculum in mora) e a inexistência de perigo de

irreversibilidade dos efeitos da decisão.

 

Tem-se na espécie, sem dúvida, pedido de típica tutela

inibitória, voltada a prevenir a prática de ato contrário ao direito material, prevista no

art. 497 do CPC. Quanto a este assunto, destaco as palavras do professor Daniel

Assumpção, o qual ensina que, nestes casos, “é irrelevante a demonstração da

ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

 

De fato, o receio que justifica o pedido do Ministério Público

independe da demonstração efetiva do dano, dolo ou culpa por parte dos

representados. O temor do Parquet, na verdade, diz respeito ao eventual advento

de ato contrário ao direito.

O professor Fredie Didier Jr. ensina que, nesses casos, não

se busca uma “tutela contra o dano, mas uma tutela contra o ilícito, a ser praticado

ou já praticado”, cabendo à parte demonstrar apenas o risco de que o ato ilícito
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ocorra. In verbis:
“Nos casos em que o ilícito ainda não foi praticado, é
necessário que a parte demonstre existirem circunstâncias
de fato que conduzam à conclusão, por parte do juiz, que o
ilícito é iminente.”

 

Com essas lições em mente, é preciso verificar se, no caso

concreto, o Ministério Público conseguiu comprovar os requisitos para a concessão

do seu pedido de tutela provisória liminar baseado na urgência.
 

Na esfera eleitoral, o artigo 1º, § 3º, inciso VI da Emenda

Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020 prevê que 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.

 
“Art. 1º (…)
 
§ 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;

 

(…)”

 

Em que pese as divergências se o termo “decisão” utilizado

na redação desse dispositivo refere-se à decisão judicial ou abrange também

portaria ou decisão administrativa no âmbito da justiça eleitoral, dúvidas não há que

o termo abrange decisão judicial.
 

Sem dúvida estamos diante de uma norma especial para um

período também especial da história humana.

 

Certamente, o ano de 2020 trouxe ao mundo situação nunca

antes vista e o Constituinte derivado, diante da urgência da situação e da

necessidade da realização das Eleições Municipais no país, teve que agir.
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Decidiu, como visto, que, em regra, não pode a Justiça

Eleitoral limitar os atos de propaganda eleitoral. No entanto, logo adiante, trouxe a

exceção: “salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico

emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional”.

 

É neste ponto que se encontra a autorização constitucional

para que a Justiça Eleitoral imponha limites aos atos de propaganda eleitoral com

vistas a cumprir normas técnicas relacionadas à pandemia causada pelo vírus

COVID-19.

O Constituinte, no entanto, não explicitou os meios e os

limites da atuação da Justiça Eleitoral nesse caso. Temos, portanto, norma de

caráter aberto, que certamente será objeto de interpretação pelos inúmeros Juízos

Eleitorais no país.

A meu sentir, o Constituinte, ao estabelecer tal poder de

limitação da propaganda política ao Judiciário Eleitoral, sem esmiuçar seus próprios

limites de atuação, deu à Justiça Eleitoral, na verdade, todos os poderes

necessários para que, de forma proporcional e razoável, cumpra a própria norma

constitucional em vigor.

É o que a doutrina chama de teoria dos poderes implícitos,

surgida nos Estados Unidos da América, no caso Mc CulloCh vs. Maryland – 1819,

segundo a qual “se a Constituição outorga determinada atividade-fim a um órgão,

significa dizer que também concede todos os meios necessários para a realização

dessa atribuição”.

Tal entendimento já foi, inclusive, ratificado pelo Supremo

Tribunal Federal em outras oportunidades, a exemplo do RE 593727/MG, em 2015,

precedente este de relatoria do Ministro Gilmar Ferreira Mendes.

O art. 243, VIII, do Código Eleitoral, determina que não será

tolerada propaganda que prejudique a higiene ou contravenha a posturas

municipais ou a outra qualquer restrição de direito.

Registre-se, por oportuno, que o Ac.-TSE, de 29.10.2010, no

RMS nº 268445 fixou a prevalência da Lei Eleitoral sobre as leis de posturas

municipais, desde que a propaganda seja exercida dentro dos limites legais.

O art. 249 do Código Eleitoral dispõe que o direito de

propaganda não importa restrição ao poder de polícia quando este deva ser

exercido em benefício da ordem pública.
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O art. 268 do Código Penal Brasileiro tipifica como crime a

infringência de determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou

propagação de doença contagiosa.

 

Em remate, temos o artigo 347 do Código Eleitoral:

 

“Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a

diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor

embaraços à sua execução:

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de

10 a 20 dias-multa.”

 

A Secretária Estadual de Saúde editou a Portaria n.º

243/2020, vedando a realização de passeatas, caminhadas e comícios, tendo sido

publicada, ainda, a Portaria Conjunta TRE n.º 20/2020, a qual, em seu art. 1º,

assim dispõe:

 

Art. 1º DETERMINAR que Juízes Eleitorais e Membros

deste Tribunal Regional Eleitoral, no exercício de suas

atribuições legais e regulamentares, também observem a

aplicação das regras contidas no Protocolo Sanitário

veiculado por meio da Portaria nº 243/2020, da Secretaria de

Estado da Saúde, pelos seus respectivos destinatários.
 
 

 

Sem dúvida, estamos diante de medidas difíceis de serem

tomadas. O choque entre direitos fundamentais no caso concreto é patente. De um

lado, temos o direito fundamental à livre expressão, que caminha ao lado de outros

direitos igualmente fundamentais, como os próprios direitos políticos elencados na

Constituição Federal de 1988.

 

Mas, de outro lado, temos os direitos fundamentais à vida e

à saúde, que, a meu sentir, devem prevalecer no caso concreto, pois, sem estes,

não haveria sequer aqueles.
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Com efeito, em que pese as eleições serem a grande festa

da democracia, pilar maior de nossa nação, entendo que seus participantes, pelo

menos neste ano de 2020, deverão se conter, abrindo mão, inclusive, da sua

cultura neste momento. Afinal, em outros períodos, durante este ano de 2020, a

população também teve que abrir mão da sua cultura em razão da pandemia.

 

A cultura também foi colocada de lado, infelizmente, nos

teatros e casas de show no país e no mundo, em respeito aos mortos, aos

familiares dos mortos e em respeito a todos as pessoas que se encontravam e se

encontram enfermas em razão do vírus COVID19. Não pode ser diferente nos

Municípios que compõe a 14ª Zona Eleitoral, portanto.
 
 

A limitação dos atos de campanha, neste ano de 2020,

também se impõe para proteger, exatamente, as próprias eleições. Faltam pouco

mais de 20 para o primeiro turno do pleito. Pessoas contaminadas pelo vírus

COVID19 certamente não poderão votar. Então, de que adianta permitir

aglomeração de pessoas, sabendo que essas aglomerações poderão inviabilizar

outro direito fundamental que é o voto? Em outras palavras, penso que vale mais o

voto que a campanha pelo voto. A população, em certas ocasiões, deve ser

protegida dela mesma, a exemplo do que ocorre com a imposição do uso de cinto

de segurança em veículos automotores em movimento. É o que se chama de

dimensão positiva dos direitos fundamentais, segundo a doutrina constitucionalista.

 

Pode-se argumentar que a proibição de atos de campanha

que gerem aglomeração de pessoas impedirá, em ultima ratio, o direito do cidadão

de tomar conhecimento das propostas dos candidatos à eleição.

 

No entanto, entendo que, em pleno século XXI, os

participantes das eleições têm a seu dispor inúmeros métodos para fazer chegar ao

conhecimento da população todas as suas propostas de governo, não sendo a

proibição de comícios, carreatas e passeatas, impeditivo categórico para a

realização da campanha eleitoral neste ano.

 

Também pode-se argumentar que, no que pert ine
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especialmente às carreatas, não haveria risco de aglomeração de pessoas, uma

vez que cada família participaria do ato no interior de seu veículo automotor. De

fato, em tese, esse argumento é verdadeiro.

 

No entanto, a máxima da experiência nos mostra o contrário.

No interior do Estado, a frota de veículos automotores é composta, em sua grande

maioria, de motocicletas, e não de carros.

 

Além disso, é sabido que as carreatas possuem pontos de

início e de fim, sendo esses locais altamente propícios à aglomeração de pessoas.

 

Em outras palavras, a extensão da vedação a carreatas se

justifica em razão da incontrolável aglomeração de pessoas causadas nos pontos

de concentração e de dispersão dos atos, impulsionados quase sempre pelo uso de

aparelhos sonoros. Isso já pode ser comprovado por vídeos e fotografias que

circulam nas mídias sociais. O mesmo raciocínio se estende para justificar a

proibição de caminhadas e passeatas, que dificilmente podem ser realizadas sem

gerar a aglutinação de pessoas em grande número.
 

Por tudo o que foi exposto, ratifico: pelas normas atualmente

vigentes no Estado da Sergipe, estão presentes os pressupostos para a concessão

da tutela provisória liminar baseada na urgência, nos termos do art. 300, caput, do

CPC.

Finalmente, sobre o requisito negativo da tutela antecipada

(irreversibilidade, previsto no art. 300, § 3º, do CPC), entendo que se está diante de

uma irreversibilidade de mão dupla, uma vez que, sem ordem inibitória, o risco

concreto à saúde pública seria inegável e os danos advindos de eventual aumento

da contaminação da população seriam também irreversíveis. Nesses casos,

permite-se a antecipação de tutela, ainda que potencialmente irreversível a medida

imposta.

 

Feita a conclusão pela possibilidade de concessão do

pedido de tutela provisória, resta estabelecermos a sua medida.
 

No pon to ,  o  a r t .  297  do  CPC,  aqu i  ap l i cado

subsidiariamente, é claro ao permitir ao julgador adotar todas as medidas possíveis
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para dar efetividade à sua medida, desde que respeitada a proporcionalidade e a

razoabilidade.

O art. 139, IV, também do CPC, estabelece que o juiz

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de

tutela formulado pelo Ministério Público para proibir que os representados realizem

comícios, carretas, passeatas e caminhadas, bem como qualquer outro evento

eleitoral que possa causar aglomeração, aqui entendida como a concentração de

mais de 30 (TRINTA) pessoas, nos municípios integrantes da 14ª Zona Eleitoral,

sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada ato de

descumprimento, valor este a ser revertido para o Fundo Partidário, dado o caráter

não patrimonial desta Justiça Eleitoral, sem prejuízo de responsabilização pela

prática do crime de desobediência, previsto no art. 347, do Código Eleitoral.
 

Esclareço que a multa também será aplicada caso o

beneficiário por ato que desrespeite esta decisão, notificado da existência do

evento por qualquer meio por esta Zona Eleitoral, não demonstrar que diligenciou

para tentar fazer cessá-lo.

Intimem-se os Representados para que se abstenham de

promover ou participar de atos que envolvam aglomeração de pessoas nos termos

aqui definidos.

Citem-se os Representados, por qualquer meio de

comunicação, inclusive mediante a utilização de serviços de mensagens

instantâneas (conforme autorizado pelo art. 1º, Resolução TRE n.º 19/2020), para,

querendo, apresentar defesa no prazo de 02 dias, nos termos do art. 96, §5º, da Lei

n.º 9.504/97, c/c art. 18, da Resolução TSE 23.608/19.

 

Encaminhe-se cópia da presente decisão para as Polícias

Civil e Militar, para fins de ciência, bem como para a emissora de rádio situada em

Carmópolis, FAN- FM, para fins de ampla divulgação da presente decisão.
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Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.

 

Maruim, SE, 23 de outubro de 2020

 

ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA

Juiz Eleitoral
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