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JUSTIÇA ELEITORAL 
 073ª ZONA ELEITORAL DE ALHANDRA PB 

  

"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 domais 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).1Em 27 de setembro de 2020, o mundo já contava
com mais de 32milhões de pessoas contaminadas e 995.583 mortas,
segundo levantamento diário da Universidade Johns Hopkins, dos EUA2.
No Brasil, mesmo considerando a conhecida subnotificação dos casos
(devida, entre outras razões, à baixa testagem), até 27 de setembro de
2020 haviam sido contabi l izados 4.717.991 contaminados e
141.406mortos. 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".
Demonstra, portanto, o órgão do Ministério Público em seu bem

DECISÃO
 

Vistos etc.
 

Trata a espécie de Representação Eleitoral c/c Tutela de Urgência,
aforada perante este Juízo pelo Ministério Público Eleitoral em
exercício nesta 73ª ZE em face de: "Coligações AVANÇA CAAPORÃ
e UNIDOS POR CAAPORÃ e bem como em face dos órgãos de
direção dos partidos que as compõem: PODE; CIDADANIA, DEM;
MDB, PATRIOTA, PROS e PSL.
 

Aduz o Parquet:
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elaborado arrazoado, preocupação com a exposição dos eleitores
ao vírus quando de suas participações em eventos das coligações
e partidos representados com ocorrência de aglomerações, em
desobediência às normas sanitárias, nestes termos:

"Nesse contexto, os atos de campanha propriamente ditos, que se 
iniciaram na data de 27 de setembro do corrente ano, 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)".
Pede o Ministério Público Eleitoral, em sede de Tutela de
Urgência, seja proibida a realização de toda e qualquer atividade
partidária que implique em aglomeração, com a aplicação de uma
multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ato praticado
em descumprimento da medida ora requerida.
É o breve relato. Decido.
Pretende o Ministério Público Eleitoral, por sua zelosa Promotora
de Justiça em exercício nesta 73ª ZE, liminarmente, a liberação de
medida de urgência para coibir a realização de atos de
propaganda eleitoral que importem em aglomeração, e
consequente exposição dos participantes ao novo Corona Vírus,
com suas consequências nefastas.
É de bom alvitre que seja dito, inicialmente, que logo após o
ajuizamento desta Representação, as Coligações Partidárias que
integram esta 73ª Zona Eleitoral foram convocadas a uma reunião
da qual esteve presente este Magistrado, o órgão do Ministério
Público Eleitoral e as Forças de Segurança, assim compreendidos
o Delegado Seccional de Alhandra e o Comandante da 1ª
Companhia Independente de Polícia Civil de Alhandra.
Na dita reunião foi acordado a abstenção de toda e qualquer
manifestação política que importe em aglomeração, sendo fixado o
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o caso de
descumprimento, ressalvado eventos de adesivagem, todavia, com
a obediência as regras sanitárias, conforme Ata constante destes
autos.
Entendi que por ter havido um acordo a presente demanda teria
perdido o seu objeto, daí o motivo de somente agora está sendo
despachada.
Ocorre que para a surpresa deste Juízo Eleitoral e do Ministério
Público Eleitoral, não tardou para que o acordo fosse descumprido,
verificando-se já nas Convenções Partidárias, eventos com
aglomeração e perigosa exposição de seus participantes ao novo
Corona Vírus.
Não é sem razão, embora não se trate de questão eleitoral, a
preocupação do Ministério Público Eleitoral em exercício nesta 73ª
ZE com a perigosa exposição a que estão submetidos os eleitores
que, inadvertidamente, e movidos por suas paixões a agremiações
políticas locais, sendo dever das autoridades constituídas o efetivo
combate a tais aglomerações.
É certo que em tempos de regularidade os atos de propaganda
eleitoral são absolutamente admissível, todavia, com essa
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PANDEMIA é absolutamente temerária a aglomeração
proporcionada pelos eleitores sem qualquer preocupação dos
candidatos que estão mais preocupados com suas eleições do que
com a saúde pública.
Portanto, o Pedido de Tutela de Urgência é absolutamente
procedente e merece ser deferido por este Juízo, a tempo e modo
como constante na petição inicial.
Infere-se do art. 300, do CPC, a quem o processo eleitoral se

socorre subsidiariamente:
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.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.

Destarte, presentes se acham os pressupostos ensejadores do
deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA requerida pelo MPE, devendo
ser cumpridas pelos atores do processo eleitoral, as determinações
das autoridades de saúde do Estado da Paraíba.

POSTO ISSO, com fundamento no art. 300 e ss. do CPC, e
demais disposições de leis aplicadas à espécie, DEFIRO  a
TUTELA DE URGÊNCIA para PROIBIR por parte das Coligações
Partidárias e Partidos Políticos representados neste feito, a
realização de qualquer ATO QUE IMPORTE AGLOMERAÇÃO DE
PESSOAS, sob pena de multa por cada evento realizado, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive no âmbito criminal.

Expeça-se MANDADO para intimação pessoal de todos os
responsáveis pelas Coligações Partidárias aqui envolvidas, para fiel
cumprimento.

Após, NOTIFIQUEM-SE as Coligações representadas para, no
prazo legal, apresentar contestação, querendo, através de advogado e
no prazo legal.

Cumpra-se com a URGÊNCIA que o caso requer.
Alhandra, (datado e assinado eletronicamente).
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