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Pedido de Tutela Antecipada Antecedente nº 0600171-26.2020.6.02.0006

Autor: Ministério Público Eleitoral

DECISÃO

1. O Ministério Público Eleitoral, com fundamento na Lei nº 9.504/97, representou a

Coligação Atalaia para os Atalaienses e os candidatos Francisco Luiz de Albuquerque Maria

Ferreira  Cavalcante,  bem  como  o  Partido  Social  Cristão  e  as  candidatas  Cecília  Lima

Hermann Rocha e Camyla Brasil Paranhos Lima.

2. Segundo o i. Promotor Eleitoral, apesar das restrições sanitárias em vigor, destinadas ao

controle da pandemia de Covid-19, e do compromisso assumidos por todos os partidos e

coligações em reunião realizada no dia 8.10.2020, os representados promoveram atos de

campanha com expressiva aglomeração de pessoas.

3. A petição inicial está ilustrada com imagens de eventos de campanha realizados nos dias

10 e  11.10.2020, nos quais os representados ignoraram a imposição de distanciamento

social e do uso de máscaras de proteção.

4. Pediu a concessão de tutela de urgência para impedir a realização de outros atos que não

obedeçam as restrições sanitárias, especialmente as estabelecidas no Decreto Estadual nº

14.467, de 29 de setembro de 2020.

5. Como é de conhecimento público e notório, o Decreto Estadual nº 70.145, de 22 de

junho  de  2020,  instituiu  o  plano  de  distanciamento  social  controlado  em  Alagoas,

dividindo-o em 5 (cinco) etapas: vermelha, laranja, amarela, azul e verde.

6. A região administrativa de saúde em que incluídos os municípios de Atalaia e Capela foi

classificada na etapa azul,  conforme Decreto Estadual nº 71.467, de 29 de setembro de
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2020. Por definição, na fase azul não é permitida a realização de eventos sociais, mas este

último Decreto antecipou a autorização desde que atendida uma série de requisitos, entre

eles:

(i) realização em ambiente aberto, com capacidade máxima de 300 (trezentas) pessoas;

(ii)  revista  na  entrada,  sem  contato  físico,  e  escalonamento  na  saída  para  evitar

aglomeração;

(iii)  estabelecimento  de  quadrantes  para  acomodação  de  mesas  com  cadeiras,  com

distância mínima de 2m (dois metros) entre os quadrantes, em todas as direções;

(iv) elaboração de lista com os nomes e os contatos dos participantes;

(v) envio prévio de cartilha on line com as instruções de segurança;

(vi) uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel;

7. Tudo isto foi amplamente divulgado na imprensa e discutido exaustivamente na reunião

ocorrida em 8.10.2020. Neste dia, uma quinta-feira, todos concordaram em cumprir as

restrições sanitárias durante suas campanhas.  No  sábado,  o Partido Social  Cristão e as

candidatas Cecília Lima Hermann Rocha e Camyla Brasil Paranhos Lima descumpriram os

Decretos Estaduais, a Lei Federal nº 13.979/20, a legislação eleitoral, o Código Penal e o

compromisso firmado perante a Justiça e o Ministério Público Eleitoral; no domingo, foi a

vez  de  a  Coligação  Atalaia  é  dos  Atalaienses  e  dos  candidatos  Francisco  Luiz  de

Albuquerque e Maria Ferreira Cavalcante fazerem o mesmo.

8.  Todos  promoveram  caminhadas  com  grande  aglomeração  de  pessoas.  Conseguiram

manter um clima festivo enquanto o setor produtivo e atividades essenciais como o ensino
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sofrem as consequências de um dos maiores desafios epidemiológicos da humanidade. É

inacreditável.

9. Nos termos do art. 243, IV e VII, do Código Eleitoral, não será tolerada propaganda “de

instigação à  desobediência  coletiva  ao  cumprimento da lei  de  ordem pública”  ou “que

prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra

qualquer restrição de direito”.

10. Com demonstrado pelo MPE, os atos de campanha, além de incitar o descumprimento,

pelos  cidadãos,  de  normas  cogentes,  estão  em  contraposição  a  restrições  de  direito

regularmente estabelecidas. Há violação, inclusive, do Código Penal, que proíbe a infração

de  determinação  do  poder  público  destinada  a  impedir  introdução  ou  propagação  de

doença contagiosa (art. 268 do Código Penal).

11. São evidentes, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano, decorrente, este

último,  na  possibilidade  do  surgimento  de  novos  surtos  da  doença,  fato  já  verificado,

concretamente, em outros países.

12.  Por  estas  razões,  ACOLHO o  pedido liminar  para  PROIBIR os  representados  de

praticarem qualquer ato de campanha em via pública (caminhadas, passeatas, carreatas,

cavalgadas, reuniões, comícios, visitas porta a porta e assemelhados), até decisão final e

sob pena de multa de  R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato de campanha. Este

valor  será  aplicado  em  dobro  a  cada  reiteração,  cumulativamente  e  sem  prejuízo  da

aplicação de outras sanções eleitorais, civis e criminais.

13.  Caso  os  demandados  pretendam realizar  ato  de  campanha  nos  termos  do  Decreto

Estadual  nº  71.467,  de  29  de  setembro  de  2020,  deverão  comunicar  em  juízo,  com

antecedência  mínima  de  48h  (quarenta  e  oito  horas),  a  data  e  o  local  de  realização,

comprovando o atendimento das medidas de segurança.
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14. Publique-se. Citem-se. Intimem-se.

15.  Esta  decisão  passa  a  vigorar  imediatamente,  incidindo,  inclusive,  sobre  os  atos  de

campanha agendados para esta data (12.10.2020). Comunique-se à Polícia Militar para

dar-lhe cumprimento.

Atalaia, 12 de outubro de 2020.

João Paulo Alexandre dos Santos

Juiz Eleitoral
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