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JUSTIÇA ELEITORAL 
 066ª ZONA ELEITORAL DE CASA NOVA BA 

 
  
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) Nº 0600515-37.2020.6.05.0066 / 066ª ZONA ELEITORAL DE CASA
NOVA BA 
REQUERENTE: #-84ª PROMOTORIA ELEITORAL DO ESTADO DA BAHIA 
  
REQUERIDO: ANISIO VIANA DE CASTRO NETO, SOLON ALVES XAVIER DE SOUZA NETO, MANOEL GALDINO
ARAUJO DE SOUZA, JOELMA DA COSTA SILVA, HELIO AMARAL ASSIS BATISTA, SEVERINA NAZARE DA
SILVA BATISTA, LUCIANO LIMA CORREIA LEITE, GILMAR BATISTA DOS SANTOS, WILKER OLIVEIRA TORRES,
BENEDITO DE ARAUJO COELHO, JOSE LUIS DO NASCIMENTO, RONALDO BITENCOURT DE OLIVEIRA, REGIS
CLEIVYS SAMPAIO BENTO, CARLOS JARQUES CANTURIL DA SILVA, JOSE JUNIOR ALEXANDRE BARBOSA,
ELIANA FERREIRA PORTO, ADEMILSON DA ROCHA SANTOS 
  
  
  
  

DECISÃO
 
 

           Vistos, etc.
O Ministério Público Eleitoral, qualificado nos autos, ingressou perante este Juízo, AÇÃO
INIBITÓRIA - com pedidos de tutela de urgência antecipada e astreintes, em desvafor de:
ANISIO VIANA DE CASTRO NETO e SOLON ALVES XAVIER DE SOUZA NETO pela
COLIGAÇÃO JUNTOS PARA CASA NOVA AVANÇAR DE VERDADE (Republicanos, PDT,
PODE, PL, PSDB); MANOEL GALDINO ARAUJO DE SOUZA e JOELMA DA COSTA
SILVA, pela COLIGAÇÃO NOVO CAMINHO PARA UMA NOVA CASA NOVA (PSD, DC,
MDB); HELIO AMARAL e SEVERINA NAZARÉ DA SILVA BATISTA, candidatos aos
cargos eletivos majoritários da Cidade de Casa Nova/BA nas Eleições 2020, pelo PSL;
LUCIANO LIMA CORREIA LEITE e GILMAR BATISTA DOS SANTOS, pela COLIGAÇÃO A
MUDANÇA CONTINUA (PSB, PP, PT); WILKER OLIVEIRA TORRES e BENEDITO DE
ARAÚJO COELHO, pela COLIGAÇÃO A MUDANÇA CONTINUA (PSB, PP, PT); JOSÉ LUIS
DO NASCIMENTO e RONALDO BITENCOURT DE OLIVEIRA, candidatos aos cargos
eletivos majoritários da Cidade de Sobradinho/BA nas eleições 2020, pela  COLIGAÇÃO
TRABALHO PARA O POVO (PDT, CIDADANIA); REGIS CLEIVYS SAMPAIO BETO e
CARLOS JARQUES CANTURIL DA SILVA pela COLIGAÇÃO SOBRADINHO CADA VEZ
MAIS FORTE (PSD, PL, PSDB, PC do B); JOSÉ JUNIOR ALEXANDRE BARBOSA e
ELIANA FERREIRA PORTO, pela COLIGAÇÃO POR AMOR A SOBRADINHO (DEM, DC,
SOLIDARIEDADE); ADEMILSON DA ROCHA SANTOS e CARLA EMANUELA DE LIMA
PEREIRA, pela COLIGAÇÃO UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE SOBRADINHO (PT;
PSB; AVANTE), todos qualificados nos autos, com pedido de liminar, no qual pretende, em
síntese, que:

"Seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera
pars, determinando aos acionados que cumpram integralmente as regras
sanitárias expressamente recomendadas pela autoridade sanitária
estadual, através do Parecer Técnico COE Saúde nº 20/2020, abstendo-
se de promover, incentivar, realizar ou participar dos atos de propaganda
eleitoral presenciais anunciados que contrariam, em especial, as
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seguintes orientações técnicas:
Proibição de eventos presenciais como comícios, passeatas e
caminhadas;
Proibição de realizar carreatas acompanhadas por pessoas a pé;
Proibição de distribuir panfletos, folhetos, adesivos, dentre outros
impressos, durante as carreatas;
Proibição de desfilar em veículo aberto, acompanhado de mais de 03
pessoas;
Seja estipulada ASTREINTE aos acionados, individualmente, em valor
sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada caso de
descumprimento da ordem judicial, a ser destinado ao Fundo Partidário,
sem prejuízo de eventual necessidade de substituição por outra medida
coercitiva;
Seja determinado à equipe de fiscalização que adote as providências
necessárias para sustar os atos realizados sem observância das regras
sanitárias indicadas pela autoridade sanitária estadual, podendo contar
com as forças de segurança, caso seja necessário, nos termos da
Resolução Administrativa nº 33/2020 - TRE/BA;
Sejam os acionados cientificados, garantindo-lhes amplo direito de
defesa;
Seja determinado ao Comando do Policiamento Regional Norte que
preste o suporte ao 25 Companhia Independente da Polícia Militar para
coibir, dispersar e fazer cumprir as determinações judiciais deste Juízo
Eleitoral.

Juntou documentos.
É o breviário. Decido.
Para a concessão de liminar em feitos que envolvam pedido de tutela de urgência devem
estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC (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.).
In casu, o Ministério Público Eleitoral (MPE), em ação de caráter inibitório, postulou a
abstenção de condutas, diante de evento subjacente, apresentando manancial documental
suficiente, inclusive do sobredito evento.
No aspecto pertinente ao pleito de tutela inibitória, tem-se que se faz adequado, porquanto
diante da situação de outrora, consoante as imagens e links trazidos no bojo da exordial, se
pretende evitar a configuração do ilícito, face o imediatismo que permeia a seara eleitoral.
Nessa linha, vale mencionar o disposto no art. 497, parágrafo único, do CPC, in verbis:

Art. 497. Omissis.
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a
inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua
remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da
existência de culpa ou dolo.

Na seara doutrinária, vaticina o professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Técnica
Processual e Tutela dos Direitos (2019, p. 174), a saber:

“A ação inibitória se funda no próprio direito material. Se várias situações
de direito substancial, diante de sua natureza, são absolutamente
invioláveis, é evidente a necessidade de se admitir uma ação de
conhecimento preventiva. Do contrário, as normas que proclamam
direitos, ou objetivam proteger bens fundamentais, não teriam qualquer
significado na prática [...].
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Como o direito material depende – quando pensado na perspectiva da
efetividade – do processo, é fácil concluir que a ação preventiva é
consequência lógica das necessidades do direito material. [...].”

Nesse passo, vale enaltecer que a tutela dos direitos fundamentais, em sua dupla
perspectiva (objetiva e subjetiva), para além da dupla eficácia (horizontal e vertical), traz em
si a multifuncionalidade, na qual o sopesamento deve ser feito entre o direito à efetividade da
tutela pretendida, notadamente o direito material, e a realidade social, notadamente quando
se está a tratar do direito à saúde (CR/88, art. 6°) e a potencial ameaça a tal direito (CR/88,
art. 5°, XXXV).
Além disso, gize-se a necessidade da interpretação e a realidade viva, sendo considerada a
situação da atual pandemia. Para tanto, traz-se à baila as digressões do procurador regional
da República Douglas Fischer, em obra nominada Delinquência Econômica e Estado
Social e Democrático de Direito, (2006, p. 27 e ss), a saber:

“na aplicação do direito, portanto, não há como o intérprete ficar
afastado do mundo e dos fatos que o circundam. Não há como
desenvolver um pensamento abstrato, distante da realidade. A
hermenêutica está ancorada na faticidade e na historicidade.[…]
Efetivamente, no exercício de seu papel de aperfeiçoador-elaborador do
direito, deve o intérprete acorrer a juízos de valor, que se encontram no
centro dos problemas criados pela interpretação e aplicação do direito.
Precisa examinar os fenômenos multidimensionais, ao invés de
isolar cada uma de suas dimensões, respeitando as diferenças, ao
mesmo tempo em que reconhece a unicidade sistêmica.”

Compulsando os autos, vê-se que a probabilidade do ilícito encontra-se presente, tendo em
mira os atos de campanha estão sendo realizados no âmbito desta 66ª Zona Eleitoral sem a
observância das orientações de medidas sanitárias para as eleições 2020, como trazido na
petição inicial, na Portaria 01/2020 deste Juízo e em visualização no Estado da Bahia como
um todo, em desconformidade com o Parecer Técnico COE Saúde n.º 20/2020, o que vem
sendo divulgado massivamente pelos meios de comunicação.
Ainda, a Emenda Constitucional n.º 107, de 02 de julho de 2020, estabeleceu, em seu art. 1º,
§  3º, inciso VI, que:

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;

Não obstante a diferenciação entre a probabilidade do direito e a probabilidade do ilícito, vale
dizer que não há prejuízo em se laborar com o primeiro requisito citado, já que, como dito,
há situação subjacente posta nos fólios, inclusive com aspectos trabalhados na reunião no
dia 09 de outubro do ano em curso.
Portanto, tem-se que a probabilidade do direito é latente, visto que, quanto aos atos de
propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral poderá limitá-los quando a decisão estiver
fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou
nacional. E, aqui, há que se sobrelevar o mencionado parecer técnico.
Não sem necessidade, ressalte-se, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral editou a Resolução
nº 30/2020, onde expressamente limita a 100 (cem) o número de pessoas por evento.
Recentemente, a Secretaria de Saúde do estado da Bahia emitiu a Nota Técnica COE
SAÚDE n. 81, de 29 de setembro de 2020, atualizada em 09 de outubro de 2020, com
recomendações de medidas sanitárias a serem adotadas nas eleições 2020 na Bahia.
Para melhor elucidação, traz-se à colação excertos, in litteris:

“Recomendam-se as medidas a serem adotadas:
1. Na campanha eleitoral com os atos de propaganda: comícios;
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passeatas; carreatas e reuniões.
Comícios:
Não permitir a realização de eventos políticos presenciais como
comícios, uma vez que estas promovem grandes aglomerações de
pessoas, colocando seus participantes em risco de infecção pela COVID-
19.
Passeatas e caminhadas:
Não permitir a realização de eventos políticos presenciais como
passeatas e caminhadas (assim como as chamadas “motoatas”), uma
vez que estas promovem grandes aglomerações de pessoas, colocando
seus participantes em risco de infecção pela COVID-19.

Como se vê, os eventos noticiados, passeatas, estão proscritos, consoante a Nota Técnica
COE SAÚDE n. 81/2020, o que reforça o pleito formulado pelo MPE, diante da
documentação de ID 20124978 e vídeos acostados.
Já quanto a carreatas, calha anotar que fora editada a portaria nº 01/2020 pelo Juízo da 66ª
Zona Eleitoral regulamentando os atos de campanha no âmbito da 66ª Zona Eleitoral, em 16
de outubro de 2020, sendo aplicada a seguinte determinação:

Art. 1º. Fica proibida a realização de passeatas, de caminhadas, de
"piseiros", de carreatas e comícios em áreas de livre acesso ao público,
tais como praças, ruas, parques, clubes, sendo irrelevante tratar-se de
espaço público ou privado.

Os municípios da presente zona eleitoral, desde o início do período de realização da
campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público buscaram compatibilizar o
exercício do direito de expressão e do princípio democrático e o direito fundamental à
saúde, prestigiando assim o princípio da mínima intervenção no processo eleitoral,
buscando meio de realização de eventos de campanha, desde que fossem observadas as
normas sanitárias vigentes.
Foram realizadas 04 reuniões ocorridas respectivamente nos dias 29/09/2020, 08/10/2020,
13/10/2020 e 15/10/2020, realizada na presença de todos os candidatos, incluindo Prefeitos,
Vice Prefeitos e Vereadores, em que pese as tentativas, não se obteve  nenhum acordo.
Por não ter sido apresentado nenhum planejamento que se mostrou adequado para conter
aglomerações e evitar violações às regras sanitárias por parte dos acionados, evitando
qualquer possibilidade de solução consensual, conforme demonstram os fracassos nas
reuniões intentadas. De modo que foi editada a portaria 01/2020 da presente Zona Eleitoral.
Ademais, considerando a função preventiva da tutela inibitória, com a imposição de condutas
– in casu, obrigação de não fazer -, observa-se que, malgrado a irrelevância do dano (CPC,
art. 497, parágrafo único), se faz necessária a tutela destinada a inibir a reiteração, como
restou assente do conjunto de provas amealhadas até então.
Como se constata, não se trata de vedar atos de campanha, mas adequá-los ao prévio
parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual, o que vai ao encontro a
preservação do direito à saúde dos eleitores. No exercício democrático os candidatos devem
respeito à sanidade de quem lhes seguem.
Por reforço argumentativo, vale mencionar que a Bahia é o segundo estado brasileiro com
maior número de casos identificados, segundo sítio do Ministério da Saúde, totalizando, em
18.10.2020, 335.351 (trezentos e trinta e cinco mil e trezentos e cinquenta e um) casos, não
obstante o esforço envidado pelas autoridades da saúde.
Pela relevância, vale trazer as explanações do Secretário estadual de Saúde, Dr. Fábio
Vilas- Boas, no tocante a dificuldade em reduzir o número de casos no interior da Bahia,
quais sejam (http://www.saude.ba.gov.br/2020/10/14/eleicao_jornalcorreio/HYPERLINK
"http://www.saude.ba.gov.br/2020/10/14/eleicao_jornalcorreio/)"):

Num. 20892432 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: VANDERLEY ANDRADE DE LACERDA - 24/10/2020 09:01:40
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102409014039400000019209902
Número do documento: 20102409014039400000019209902



“O secretário estadual de Saúde Fábio Vilas-Boas afirmou que há
dificuldade em reduzir os casos de covid-19 no interior da Bahia pois
alguns prefeitos estão se recusando a testar a população temendo
que um aumento de casos tenha efeitos políticos. Ele não citou
cidades específicas.
“Dezenas de municípios estão se recusando a testar a população,
com medo de aparecerem casos e isso ter impacto eleitoral. Isso é
extremamente grave”, afirmou. “Estamos ficando no pé. Estamos
oferecendo uma capacidade de 5 mil exames por dia no Lacen e estamos
processando menos da metade. Isso porque os municípios ativamente
estão procurando colocar para debaixo do tapete os casos que estão
acontecendo.
Precisamos da parceria dos municípios e em alguns casos não
estamos conseguindo”, completou. As afirmações do secretário foram
dadas em entrevista à TV Bahia na manhã de ontem. Procurado pelo
CORREIO, ele preferiu não expor em que municípios tem encontrado
esse tipo de resistência. A reportagem também procurou a União dos
Municípios da Bahia (UPB), que garantiu repassar às prefeituras todas as
informações sobre decretos e recomendações das autoridades sanitárias.
A entidade disse não ter conhecimento da situação exposta pelo
secretário e que não atua como órgão fiscalizador.
CAMPANHA
Segundo Vilas-Boas afirmou na entrevista, a situação relatada por ele –
de dificuldade para a testagem da população – é causada pelas
eleições municipais. A votação acontece em novembro e os eventos
de campanha têm gerado aglomerações pelo interior. “Estamos
recebendo pedidos de socorro de secretários de dezenas de
municípios do interior no estado. Tenho recebido vídeos de
aglomerações eleitorais, caminhadas misturadas com carreatas,
pessoas sem máscara, bebendo latinha de cerveja, pulando atrás de
mini trios. Isso é algo sistemático que está acontecendo no interior”,
disse. Ele citou uma reunião que fez na secretaria para elaborar uma
recomendação para que a Justiça Eleitoral proíba comícios e
caminhadas políticas como forma de evitar o crescimento de novos
casos do novo coronavírus no período eleitoral. Uma preocupação é
o uso de paredões (carros equipados com potente equipamento de
som) para dar ar festivo a este tipo de evento, atraindo um grande
número de pessoas. Em Igrapiúna a inauguração de um comitê reuniu
milhares de pessoas que dançavam próximas uma das outras repetindo o
clima de um a mica reta.
Em Fátima, durante uma carreata, uma piscina foi improvisada em cima
de um caminhão para ser usada pelos apoiadores do candidato. Ainda
sobre o interior do estado, Vilas-Boas afirmou: “ estamos observando
uma desaceleração do processo de queda das taxas de internação
no interior. Nós estamos atingindo um platô, não conseguimos
reduzir os números em várias regiões do interior abaixo de 70%,
principalmente no sul e no sudoeste. Isso significa que outras pessoas
estão se contaminando e nós estamos trabalhando de forma ativa para
poder rever  ter as principais causas responsáveis por isso”.
APELO
Comparando o interior com a capital, o secretário voltou a enfatizar o
papel da campanha eleitoral no surgimento de novos casos. “Salvador a
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gente caiu abaixo de 50%, começamos a desativar leitos. No interior
não estamos conseguindo fazer isso, e está muito ligado ao
processo eleitoral, com diversos eventos acontecendo em todos
municípios da Bahia”, complementou. Questionado sobre um aumento
de ocupação nos leitos de hospitais privados de Salvador por pacientes
com covid-19 e se isso teria relação com a abertura das praias, Vilas-
Boas afirmou que não. Segundo ele, as praias frequentadas mesmo
durante períodos de proibição em Salvador não são um problema tão
grave. “A questão de se ocupar faixa (de areia) da praia é menos
importante do que está acontecendo nos municípios (do interior)”, disse.
“Estamos muito preocupados (com cidades do interior), espero que a
justiça (eleitoral) saia com determinação proibindo essas aglomerações”.
O secretário fez um apelo para que a população se atente para as
regras a serem seguidas nesse momento. “Nós, como sociedade, na
Bahia, fomos muito eficientes no processo de fechamento, no ‘Fique
em Casa’. Fizemos bem e demos exemplo para o Brasil e para o
mundo”, afirmou, para em seguida completar: “Mas não estamos
conseguindo fazer a flexibilização da forma que tem que ser feita.
Precisamos voltar à vida quase normal, mas isso precisa ser feito
com regras, seguindo protocolos, caso contrário vamos ter que
voltar ao que aconteceu seis meses atrás”. Grifei.

Nessa esteira, vê-se uma redução do número de testagens no interior do estado, não
possibilitando o acesso de informações exatas, como aludido pelo Governador da Bahia, em
sítio de acesso público (https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/25079-prefeitos-da-
bahia- reduziram-testagens-para-covid-lacen-opera-abaixo-da-capacidade.html), sendo uma
atribuição da gestão municipal.
Ainda nesse diapasão, vê-se o surgimento de novos casos em países da Europa, a exemplo
da Alemanha e França, sendo que, em França, fora anunciado toque de recolher entre 21h e
06h, face ao estado de emergência de saúde pública (https://www.dw.com/pt-br/macron-
anuncia- toque-de-recolher-em-paris-e-outras-oito-cidades/a-55278668).
Com isso, vê-se que é preciso um engajamento local, chamando-se as agremiações,
responsáveis em promover os eventos, a participar das questões políticas no âmbito
municipal  em contexto com a realidade viva, defendendo, assim, os direitos fundamentais
prescritos no art. 5º, da Constituição Federal, com alicerce no art. 1º, da Lei n.º 9.096/95,
sem descurar dos candidatos, já que o compromisso destes não se exaure com o período
eleitoral.
Logo, o deferimento do pedido se afigura como medida necessária, ante a possibilidade de
reiteração, evitando-se, assim, efeitos danosos de conhecimento geral, visando que os atos
de campanha observem as normas sanitárias, ante o iminente aumento da propagação do
vírus, acaso não adotadas as aludidas medidas técnicas.
Mutatis mutandis, vale citar a resposta da Consulta formulada ao E. Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE), na qual se observa a orientação adotada em
consonância com as normas sanitárias, diante do atual cenário de pandemia,
podendo/devendo a Justiça Eleitoral inibir as práticas que contrariem as referidas normas
sanitárias, a saber:

EMENTA. CONSULTA FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DAS NORMAS LEGAIS FUNDAMENTADAS EM PARECER TÉCNICO
DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS ESTADUAIS E FEDERAIS.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS DE PROPAGANDA, DE
PRÉ-CAMPANHA (ART. 30-A, DA LEI 9.504/97) E DAS CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS DE FORMA PRESENCIAL DESDE QUE ATENDAM ÀS
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NORMAS SANITÁRIAS QUE ESTABELECEM MEDIDAS PARA
ENFRENTAMENTO DO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA. Considerando
o teor da previsão do inciso VI, §3º, do art. 1º da EC nº 107/20 e o
disposto no §1º, art. 7º, da Resolução TSE nº 23.623/20, os atos de
propaganda eleitoral de natureza externa ou intrapartidária que gerem
aglomeração de pessoas (como comícios, carreatas, passeatas,
caminhadas, reuniões, confraternizações, distribuição e afixação de
adesivos, entre outros); os atos do período conhecido como pré-
campanha, referidos no art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de
setembro de 1997); e a realização das convenções partidárias presencias
são permitidos desde que atendam às normas vigentes fundamentadas
em prévio parecer técnico emitido por autoridades sanitárias da União e
do Estado de Pernambuco, em razão da pandemia decorrente do Covid-
19, dentre as quais, a título de exemplo, o atual limite de 10 pessoas (art.
14 do Decreto Estadual 49.055/20) concentradas no mesmo ambiente,
necessidade de verificação do distanciamento social, além do uso
obrigatório de máscaras pelos participantes e a necessária advertência
neste sentido, podendo a Justiça Eleitoral, no seu exercício do poder de
polícia administrativo, inibir as práticas que contrariem as referidas
normas sanitárias. Deliberou-se, igualmente, orientar os partidos no
sentido de realizar as convenções partidárias preferencialmente pelo meio
virtual. Consulta conhecida e respondida nos termos acima especificados.
(Consulta n 060252989, ACÓRDÃO n 060252989 de 28/08/2020,
Relator(aqwe) CARLOS FREDERICO GONÇALVES DE MORAES,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data
02/09/2020, Página 14-15 ) (grifado e destacado).

Por fim, tem-se que a tutela de urgência em liça não gera perigo de irreversibilidade dos
efeitos, pois, em verdade, aqui se está atuar na vertente preventiva com vistas a evitar os
atos de aglomeração presenciais que possam gerar um aumento da propagação da COVID-
19, tal como recomendado pelo parecer técnico da autoridade sanitária, sobrelevando-se a
existência de meios outros de divulgação das propostas, com igual ou maior capilaridade, na
senda da Resolução n.º 23.610/19.
Com alicerce na efetividade das decisões judiciais, cabível a fixação de astreintes para que a
medida seja cumprida, visando conferir eficácia social ao comando judicial, com amparo no
artigo 537, do CPC, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Por sua vez, o art. 139, IV, do CPC, dispõe:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
IV - 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;

Nesse sentido, os Tribunais Regionais Eleitorais vêm se posicionando pela possibilidade da
fixação das astreintes no caso de descumprimento de decisão judicial:

ELE IÇÕES 2010 .  AGRAVO REGIMENTAL .  AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. ASTREINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.

Num. 20892432 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: VANDERLEY ANDRADE DE LACERDA - 24/10/2020 09:01:40
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102409014039400000019209902
Número do documento: 20102409014039400000019209902



1. Conforme a jurisprudência do TSE, é cabível a fixação de multa
coercitiva (astreinte) no caso de descumprimento de decisão judicial
que determina a remoção de vídeo. Precedentes.
Decisão agravada mantida pelos próprios fundamentos. Agravo
reg imenta l  desprov ido.  (Agravo de Ins t rumento nº  28065,
Acórdão,Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Tomo 48, Data 10/03/2016, Página 8)
(Grifamos) Representação. Eleições 2018. Propaganda eleitoral irregular.
Direito de resposta. Veiculação de ofensas. Concessão de liminar.
Determinação de retirada de  publicação via  Facebook. Cominação de 
multa diária  pelo descumprimento de ordem. Astreintes. Preliminares
(...) Mérito
Conquanto não tenham sido publicadas, na página do Facebook do
primeiro representado informações inverídicas, constata-se a
publicação de material ofensivo em desfavor do representante, que
ultrapassam o objetivo de informar. Determinação de retirada parcial
da publicação. Confirmação da liminar e aplicação de multa por
atraso no cumprimento da ordem.
Desnecessidade de se conceder o direito de resposta, tendo em vista que
o teor requerido pelo representante ultrapassa a ofensa ocorrida, bem
como, tal resposta poderia ter sido exercitada pelo representante na
própria página do representado, tendo o autor se quedado inerte.
Deferimento parcial do pedido. (TRE-MG - REPRESENTAÇÃO n
060026032, ACÓRDÃO de 07/11/2018, Relator RICARDO MATOS
DE OLIVEIRA, Publicação: PSESS  -  Publicado  em  Sessão, Data
07/11/2018 ) (Grifou-se)
[...] Cumprimento de sentença. Astreintes. [...]. 2. As astreintes destinam-
se ao cumprimento da determinação judicial e não ao ressarcimento do
dano  de direito material, circunstância que também reforça a ilegitimidade
ativa ad causam daqueles eventualmente ofendidos pela prática da
propaganda eleitoral irregular. [...]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE.
TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA.
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo
em situações de teratologia ou manifestamente ilegais. Precedentes.
Não há teratologia quando as astreintes, fixadas de forma
proporcional, por dia, e de acordo com o porte econômico da empresa,
atingem alto valor em razão da recusa em cumprir a determinação judicial
por 10 dias.
Agravo regimental a que se nega provimento. Recurso Eleitoral.
Representação. Propaganda Eleitoral. Adesivos sem CNPJ. Multa.
Ausência de previsão legal. Impossibilidade de aplicação por analogia.
Provimento do recurso. I. Inexiste previsão de multa para a distribuição de
adesivos de campanha sem o CNPJ ou CPF do responsável pela
confecção, bem como do contratante e a respectiva tiragem, como
previsto no art. 38 §1º da Lei nº 9.504/97 e art. 12, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.370/12.II. Correta a decisão recorrida ao fixar
prazo para saneamento da irregularidade constatada, sob pena de
imposição de astreintes. III. Todavia, não há que se falar em aplicação
analógica do art. 36, §3º da Lei   nº 9.504/97 para que seja fixada sanção
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pecuniária, uma vez que não se pode aplicar multa a não ser que exista
previsão legal específica que a estabeleça, conforme preceitua o princípio
da legalidade, insculpido no art. 5º, XXXIX da Constituição Federal.IV.
Provimento parcial do recurso para afastar a penalidade de multa.

Além disso, ressalte-se que o art. 243, IV, do Código Eleitoral, proscreve a propaganda de
instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública.
Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para determinar que os
demandados se abstenham de promover os atos de propaganda eleitoral presenciais,
incluindo as passeatas, carreatas, "motoatas", "piseiros" e comícios em dissonância com as
normas sanitárias previstas no Parecer Técnico do Comitê Estadual em Emergência em
Saúde - SESAB/GAB/COES nº 20/2020, atualizado pela Nota Técnica COE SAÚDE n. 81,
de 29 de setembro de 2020, revisitada em  09 de outubro de 2020 e a Portaria nº
01/2020 da 66ª Zona Eleitoral, sendo que em caso de descumprimento fica, desde já,
fixada multa, a título de astreintes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada
descumprimento. De logo, determino que a Secretaria proceda a anotação dos CPFs
mencionados para tal mister, se necessário for. Ainda, deverão ser notificados, pessoal e
individualmente, com posterior remessa ao MPE.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 30/2020, do Tribunal Regional Eleitoral, destaco que
o descumprimento da ordem com a aglomeração irregular de pessoas e à inobservância das
demais medidas sanitárias obrigatórias, em atos de campanha, poderá caracterizar crime de
desobediência, tipificado no artigo 347, do Código Eleitoral (“recusar alguém cumprimento
ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à
sua execução”).
Atente-se, ainda, que o policiamento ostensivo deverá verificar que não há participação de
motos (“motoatas”) e carros (carreatas), consoante a Nota Técnica multicitada, devendo
haver a apreensão em caso de utilização, porquanto desbordante da seara posta pela
disposição normativa administrativa, bem como verificada a potencial caracterização do
delito de receptação (CP, art. 180) com o encaminhamento para a Polícia Judiciária.
Encaminhe-se cópia da presente decisão para os respectivos Comandos da Polícia Militar
para, em caso de descumprimento, apreender veículos e equipamentos de sim, prender
pessoas em situação de flagrante, proceder com a documentação dos atos em fotos e
vídeos, prosseguindo-se com o envio ao MPE.
Ainda, comunique-se ao Capitão Cristiano Roberto Seixas Almeida, tendo em mira a
solicitação de reforço policial formulada pelo Juízo Eleitoral, bem como para que faça
cumprir a presente decisão..
Proceda-se a notificação dos Representados para que, querendo, apresentem defesas, no
prazo legal.
Acaso haja juntada de documentos, dê-se vista ao MPE pelo prazo de lei.
Empós, à conclusão.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Casa Nova, 24 de outubro de 2020.
 
VANDERLEY ANDRADE DE LACERDA
JUIZ ELEITORAL
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MM. Juizo, 
 
O Ministério Público vem requerer a juntada da petição inicial anexa e o consequente
desentranhamento da petição de ID 20124976.
 
Termos em que pede deferimento.
 
Casa Nova, 23 de outubro de 2020.
 
Mateus de Santana Menezes
Promotor de Justica Eleitoral.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
ESTADO DA BAHIA 

 
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Eleitoral da 66 ª ZE – Casa Nova e 

Sobradinho/BA 

 

 

 

 

URGÊNCIA 

RISCO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 

 

 

 

 

      O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo(a) 

Promotor(a) Eleitoral in fine assinado, no exercício das suas atribuições, consoante arts. 127 e 129, II 

e IX, da Constituição Federal, além dosarts. 78 e 79 da Lei Complementar nº 75/1993, vem ajuizar 

AÇÃO INIBITÓRIA ELEITORAL– com pedidos de tutela de urgência antecipada e 

astreintes, em desfavor de: 

 

ANISIO VIANA DE CASTRO NETO, RG 07327647-26 ssp-ba, CPF 801.636.615-
53, residente na Quadra R, 20, sala 04, Centro, Casa Nova-BA, CEP 47300000 e 
SOLON ALVES XAVIER DE SOUZA NETO, RG 714609269 ssp-ba, CPF 
797.052.865-15, residente na Quadra R, 20, sala 04, Centro, Casa Nova-BA, CEP 
47300000,  ambos candidatos aos cargos eletivos majoritários da Cidade de Casa 
Nova/BA nas Eleições 2020, pela COLIGAÇÃO JUNTOS PARA CASA NOVA 
AVANÇAR DE VERDADE (Republicanos, PDT, PODE, PL, PSDB);  

MANOEL GALDINO ARAUJO DE SOUZA, RG 364022574 ssp-ba, CPF 
326.656.445-68, residente na Quadra 04, 11, 1º andar, Condomínio Vitória, CEP 
47300000 e JOELMA DA COSTA SILVA, RG 1300278390 ssp-ba, CPF 
011.794.125-59, residente na Quadra R, 09, entro, Casa Nova-BA, CEP 47300000, 
ambos candidatos aos cargos eletivos majoritários da Cidade de Casa Nova/BA nas 
Eleições 2020, pela COLIGAÇÃO NOVO CAMINHO PARA UMA NOVA 
CASA NOVA (PSD, DC, MDB); 

HELIO AMARAL ASSIS BATISTA, RG 16182 sds-pe, CPF 051.116.685-00, 
residente na Rua 06, 18A, Vila São José, Casa Nova-BA, CEP 47300000 e 
SEVERINA NAZARE DA SILVA BATISTA, RG 0404155979 ssp-ba, CPF 
342.266.805-53, residente na Rua 06, 18A, Vila São José, Casa Nova-BA, CEP 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
ESTADO DA BAHIA 

 
47300000, ambos candidatos aos cargos eletivos majoritários da Cidade de Casa 
Nova/BA nas Eleições 2020, pelo PSL;  

LUCIANO LIMA CORREIA LEITE, RG 261496646 ssp-ba, CPF 288.173.035-
34, residente na Quadra CS, 14, Centro, casa nova, cep 47300000 e GILMAR 
BATISTA DOS SANTOS, RG 0453549870 ssp-ba, CPF 520.403.565-68, residente 
na Quadra CS, 14, Centro, Casa Nova-BA, CEP 47300000, ambos candidatos aos 
cargos eletivos majoritários da Cidade de Casa Nova/BA nas Eleições 2020, pelo 
PTC;  

WILKER OLIVEIRA TORRES, RG 0866367829 ssp-ba, CPF 926.662.725-91, 
residente Condomínio Caminho das Águas, 83, Vila Massú, Casa Nova-BA, CEP 
47300000 e BENEDITO DE ARAUJO COELHO, RG 0316343110 ssp-ba, CPF 
386.228.234-15,residente no Condomínio Caminho das Águas, 83, Vila Massú, Casa 
Nova-BA, CEP 47300000, ambos candidatos aos cargos eletivos majoritários da 
Cidade de Casa Nova/BA nas Eleições 2020, pela COLIGAÇÃO A MUDANÇA 
CONTINUA (PSB, PP, PT);  

JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO, RG 4772306 ssp-pe, CPF 253.333.668-88, 
residente na Avenida Tancredo Neves, 1222, sala 709, Caminho das Arvores, 
Sobradinho-BA, CEP 41820020 e RONALDO BITENCOURT DE OLIVEIRA, 
RG 1273534026 ssp-ba, CPF 268.015.148-81, residente na Avenida Tancredo Neves, 
1222, sala 709, Caminho das Arvores, Sobradinho-BA, CEP 41820020, ambos 
candidatos aos cargos eletivos majoritários da Cidade de Sobradinho/BA nas Eleições 
2020, pela COLIGAÇÃO TRABALHO PARA O POVO (PDT, CIDADANIA);  

REGIS CLEIVYS SAMPAIO BETO, RG 0866398970 ssp-ba, CPF 002.905.395-
10, residente Rua Xavantes, Quadra 02, 27, Vila São Francisco, Sobradinho-BA e 
CARLOS JARQUES CANTURIL DA SILVA, RG 4563525 ssp-pe, CPF 
904.922.505-53, residente na Rua Promissão, 02, Santana, Sobradinho-BA, CEP 
48925000, ambos candidatos aos cargos eletivos majoritários da Cidade de 
Sobradinho/BA nas Eleições 2020, pela COLIGAÇÃO SOBRADINHO CADA 
VEZ MAIS FORTE (PSD, PL, PSDB, PCDOB); 

JOSE JUNIOR ALEXANDRE BARBOSA, RG 1313174823 ssp-ba, CPF 
090.471.047-57, residente na Rua Boa Esperança, 09, Santana, Sobradinho-BA, CEP 
48925000 e ELIANA FERREIRA PORTO, RG 0909616760 ssp-ba, CPF 
975.304.845-91, residente na Rua Porto Colombo, 22, São Francisco, Sobradinho-BA, 
CEP 48925000, ambos candidatos aos cargos eletivos majoritários da Cidade de 
Sobradinho/BA nas Eleições 2020, pela COLIGAÇÃO POR AMOR A 
SOBRADINHO (DEM, DC, SOLIDARIEDADE); 

ADEMILSON DA ROCHA SANTOS, RG 0935875972 ssp-ba, CPF 976.697.175-
72, residente na Rua 03, Quadra N-22, 40, Centro, Sobradinho-BA, 48925000 e 
CARLA EMANUELA DE LIMA PEREIRA, RG 1576421430 ssp-ba, CPF 
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079.480.494-28, residente na Rua 04, Quadra N-16, 35, Centro, Sobradinho-BA, CEP 
48925000, ambos candidatos aos cargos eletivos majoritários da Cidade de 
Sobradinho/BA nas Eleições 2020, pela COLIGAÇÃO UNIÃO PELO 
ESENVOLVIMENTO DE SOBRADINHO (PT, PSB, AVANTE); 

a fim de garantir a efetividade do direito à saúde,evitando a prática  de atos contrários ao Direito, em 

razão da ameaça de violação de regras sanitárias e risco de disseminação da COVID-19, durante atos 

de campanha nas Eleições 2020, expondo e requerendo:  

 

BREVES, MAS NECESSÁRIAS, CONSIDERAÇÕES 
 

     Inicialmente, cumpre reprisar que a Organização Mundial 

da Saúde – OMS declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, 

em razão da transmissibilidade do novo coronavírus (SARS-CoV-2), elevando a classificação para 

pandemia da COVID-19, doença causada pelo agente etiológico. 

      

No Brasil, foi declarada Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN, conforme a Portaria nº 188/GM/MS, ao passo em que a Lei nº 

13.979/2020 dispôs sobre medidas para enfrentamento da COVID-19. 

 

     O Estado da Bahia, por sua vez, também declarou Situação 

de Emergência, nos termos do Decreto BA nº 19.549/2020, que foi ratificado pelo Decreto BA nº 

19.586/2020 e suas atualizações, sendo impostas medidas temporárias para fins de prevenção e 

enfrentamento da COVID-19, dentre as quais: suspender em todo o território do Estado da Bahia os 

eventos e atividades com a presença de público superior a 100 (cem) pessoas, ainda que previamente 

autorizados, que envolvem aglomeração, como se infere do art. 9º, I. 

 

     Em que pese o cenário pandêmico ainda persistir, não se pode 

olvidar que as eleições estão previstas para acontecer no mês de novembro/2020, em conformidade 

com as alterações da Emenda Constitucional nº 107, restando certo que os partidos, coligações e 

candidatos têm ampla liberdade para realização de atos de campanha, somente passíveis de limitação 

por ordem da Justiça Eleitoral, se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido 

por autoridade sanitária estadual ou nacional, consoante art. 1º, §3º, VI. 
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     Sobre o tema, o Comitê Estadual de Emergência em 

Saúde – COES/SUVISA/SESAB (autoridade sanitária estadual), atendendo à solicitação do Núcleo 

de Apoio aos Promotores Eleitorais - NUEL, expediu orientações que constam do processo nº 

019.10426.2020.0094218-87, dando origem à Nota Técnica COE Saúde nº 81/2020 e ao Parecer 

Técnico COE Saúde nº 20/2020, constantemente atualizados, especificando medidas sanitárias a 

serem adotadas em atos presenciais nas Eleições 2020 em todo o Estado da Bahia. 

 

     Por fim, não é demais relembrar que o Tribunal Regional 

Eleitoral regulamentou a atuação da Justiça Eleitoral na Bahia, para as Eleições 2020, frente aos atos 

de campanha eleitoral que violem as orientações de medidas sanitárias, impondo aos partidos, 

coligações e candidatos o dever de adotar as medidas necessárias para que os atos de propaganda de 

campanha em geral atendam integralmente às recomendações estabelecidas pelas autoridades 

sanitárias, em especial ao uso de máscaras, ao distanciamento social e ao limite de público, como se 

depreende do art. 1º da Resolução Administrativa nº 30/2020. 

DOS FATOS 
 

     Chegou ao conhecimento do Parquet que os acionados estão 

convocando a comunidade a participar de eventos eleitorais que implicam perigo concreto de 

aglomeração de pessoas, com a intenção de promover suas candidaturas nas Eleições 2020, em 

descumprimento às normas vigentes da política de combate à pandemia da COVID-19 na Bahia, além 

de impactar na salubridade do processo eleitoral e expor à riscos a saúde e a vida de eleitores, dos 

próprios candidatos e dos demais envolvidos. 

 

     No particular, nos municípios da presente zona eleitoral, desde 

o início do período de realização da campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público 

buscaram compatibilizar o exercício do direito de expressão e do princípio democrático e o direito 

fundamental à saúde, prestigiando assim o princípio da mínima intervenção no processo eleitoral, 

buscando meio de realização de eventos de campanha, desde que fossem observadas as normas 

sanitárias vigentes. 

 

Nesse sentido, inicialmente foi expedida a todos os partidos 

políticos a Recomendação 01/2020, orientando os partidos políticos que evitassem eventos que 

culminassem na aglomeração de pessoas. 
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Considerando os relatos de descumprimento, que reportam 

inclusive a aglomerações ocorridas nas convenções partidárias, conforme se verifica no vídeo 

anexado, de movimentação ocorrida no dia 16 de Setembro de 2020, no centro de Casa Nova, 

foram realizadas 04 reuniões ocorridas respectivamente nos dias 29/09/2020, 08/10/2020, 

13/10/2020 e 15/10/2020, realizada na presença de todos os candidatos, incluindo Prefeitos e 

Vereadores, deste subscritor e do Juiz eleitoral da 66ª Zona. 

 

Em que pese às tratativas, não se chegou a nenhum acordo. Foi 

editada então a Portaria n. 01/2020 – 66ª Zona Eleitoral, na forma das disposições contidas na 

Resolução n. 23.610/2020, do TSE, e n. 30/2020, do TER-BA.  

 

Ocorre que mesmo com a edição da Portaria, foram 

realizados diversos eventos, em especial, um comício e carreata ocorridos no sábado dia 17 

de Outubro, no Centro da Cidade de Casa Nova (FOTOS E VÍDEOS EM ANEXO), em 

flagrante descumprimento das normas sanitárias que visam o combate à Covid-19, como 

denotam as provas anexadas, o que reforça a probabilidade de que os novos atos de 

propaganda eleitoral também violarão os limites recomendados pela autoridade em saúde. 

 

Não obstante, conforme pode se depreender, há um 

relatório elaborado pelo Comando da Polícia Militar – BA, (DOC. ANEXO) relatando 

especificamente que um dos candidatos a Prefeito, Anísio Viana, do Partido PSDB, além de 

motivar e incentivar à presença dos que ali se aglomeravam, discursava em meio a uma 

multidão de 2.500 pessoas, junto ao seu primo, o Deputado Federal Adolfo Viana.  

 

 Evidentemente, quanto mais atos se consumarem ao arrepio 

das normas sanitárias, sem que o Poder Judiciário imponha freios, mais à vontade os infratores se 

sentirão para reiterar condutas desse estilo, bem assim outras pessoas e grupos políticos que ainda 

estão respeitando regras de saúde.  

 

     Salta aos olhos o potencial de contágio da COVID-19, doença 

de rápida transmissão e sem tratamento definido até a presente data, que está abalando a Bahia, o 

Brasil e o mundo há meses, e dispensa maiores comentários, restando certo de que é absolutamente 
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desaconselhável a realização de atos de campanha presenciais que gerem aglomeração de pessoas, por 

ocasionar incremento de riscos, algo inaceitável e que não pode ser tolerado pela Justiça Eleitoral, 

mormente diante do alarmante painel epidemiológico divulgado pela Central Integrada de 

Comando e Controle da Saúde (https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/): 

 

    Não é por outro motivo que o Parecer Técnico COE Saúde nº 

20/2020 (atualizado em 10/10/2020) recomenda à Justiça Eleitoral, expressamente, a proibição de 

eventos presenciais como comícios, passeatas e caminhadas, “uma vez que estas promovem 

grandes aglomerações de pessoas, colocando seus participantes em risco de infecção pela 

COVID-19”. 

 

      

 

Outra não é a realidade de Casa Nova que já apresenta um 

aumento do número de casos, conforme boletins abaixo colacionados, e que poderá, caso medidas 
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não sejam tomadas, voltar à situação crítica de outrora, na qual ocorreram diversos óbitos e o sistema 

de saúde municipal não estava apto a suportar. 
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Por outro lado, não se desconhece a tradição político-eleitoral 

brasileira de reunir o maior número possível de pessoas em eventos de campanha, inclusive, para 

demonstração de força, prestígio e poder de influência do candidato. 

 

     Destarte, os dados técnico-sanitários e as regras de experiência 

revelam o acerto da recomendação da autoridade sanitária estadual para que a Justiça Eleitoral proíba 

a realização de atos presenciais de campanha como comícios, passeatas e caminhadas, diante do alto 

potencial para gerar aglomeração de pessoas e incrementar o risco de contágio. 

 

     Ademais, os acionados não apresentaram nenhum 

planejamento que se mostre adequados para conter aglomerações e evitar violações às regras 

sanitárias, evitando qualquer possibilidade de solução consensual, conforme demonstram os 

fracassos nas reuniões intentadas. Invocam o direito à propaganda eleitoral para convocar pessoas, 

indistintamente, sem se responsabilizem pelas graves consequências à saúde. 

 

     A liberdade de realizar eventos eleitorais presenciais não é 

direito absoluto, muito menos em tempos de pandemia, e não entrega aos acionados uma carta branca 

para convocarem pessoas, em desrespeito às diretrizes sanitárias, ainda mais quando não tenham 

mínimo controle sobre os desdobramentos do ato e, uma vez iniciado, não sejam capazes de fazer 

cessar imediatamente o desrespeito à norma que derem causa. 
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     A autoridade sanitária estadual pontua, inclusive, que apesar de 

“a curva epidemiológica no Estado tenha atingindo um platô, com queda do número de casos novos 

da Covid-19, o cenário epidemiológico ainda requer do setor saúde uma vigilância constante e efetiva”, 

mormente para evitar uma “segunda onda” de casos, não podendo o Estado da Bahia se descuidar. 

 

     Ad argumentandum tantum, como é de conhecimento público, 

imagens de eventos eleitorais exibindo aglomerações têm circulado nas redes sociais e vêm sendo 

divulgadas constantemente na imprensa. Elas impressionam pelo absoluto desprezo às normas 

sanitárias, como se a pandemia estivesse contida. Acaso tais práticas manifestamente ilícitas não sejam 

contidas em tempo oportuno, servirão de incentivo à realização novas e reiteradas condutas também 

nesta Zona Eleitoral. 

 

     Por conseguinte, faz-se necessária a intervenção preventiva do 

Poder Judiciário para dar efetividade às normas sanitárias, inibindo a prática, a repetição ou a 

continuação de ilícitos, abusos e violações. 

 

 

ATOS DE CAMPANHA E LIMITES IMPOSTOS POR REGRAS SANITÁRIAS 
 

     A propaganda eleitoral é ferramenta indispensável ao exercício 

do direito à liberdade de expressão e de campanha, servindo de vitrine para divulgação de ideias e 

conscientização em prol da cidadania, que é fundamento da República Federativa do Brasil. 

 

     Entretanto, assim como as demais garantias fundamentais, não 

se trata de direito absoluto, podendo sofrer restrições que decorram da necessidade de harmonização 

com outros valores igualmente tutelados pela Constituição. 

 

     Nesse diapasão, limitações à liberdade de campanha eleitoral 

podem surgirpara resguardara isonomia entre os concorrentes ou para combater o abuso de poder, 

assim como podem resultar para garantir a ordem pública ou protegera vida e a saúde.  
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     O próprio Código Eleitoral de há muito já evidencia a 

preocupação legislativa em garantir a higidez e a salubridade da propaganda eleitoral, estabelecendo: 

que não será tolerada propaganda que prejudique ou contravenha qualquer restrição de direito, como 

se observa do art. 243;e que o direito de propaganda não importa restrição ao poder de polícia quando 

este deva ser exercido em benefício da ordem pública, nos termos do art. 249. 

 

     Em razão do cenário epidemiológico, a Emenda 

Constitucional nº 107 alterou o calendário eleitoral, para garantir maior segurança ao processo 

eleitoral e minimizar os riscos. Outrossim, em seu art. 1º, § 3º, VI, previu expressamente 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”, comando este replicado no art. 12 da Resolução TSE nº 23.624/2020. 

 

     Destarte, também as normas sanitárias que estabelecem 

medidas para prevenção e enfrentamento da COVID-19 passaram a servir de fundamento para 

decisão judicial, com o escopo de limitaratos de campanha eleitoral. 

 

     O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, publicou o Plano 

de Segurança Sanitária-Eleições 2020, com recomendações de âmbito nacional, a exemplo de 

“evitar promover eventos com grande número de pessoas”, “utilizar espaços amplos e abertos para 

contato com outras pessoas e evitar aglomerações”e “evitar a distribuição de material impresso”, com 

o objetivo de conciliar o período de campanha com as normas de segurança sanitária em razão da 

pandemia da COVID-19. Lado outro, o Relatório Final da Consulta Pública nº 1/2020esclarece 

“que os atos de propaganda eleitoral que são autorizados pela legislação eleitoral, como comícios, 

poderão ser restringidos por normas municipais, estaduais e federais voltadas especificamente ao 

combate à pandemia, tais como a proibição de aglomerações e lockdown, com fundamento em 

recomendações das autoridades sanitárias”.   

 

     O Tribunal Regional Eleitoral, como referido 

anteriormente, regulamentou a atuação da Justiça Eleitoral na Bahia, para as Eleições 2020, frente aos 

atos de campanha eleitoral que violem as orientações de medidas sanitárias, impondo aos partidos, 

coligações e candidatos o dever de adotar as medidas necessárias para que os atos de propaganda de 
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campanha em geral atendam integralmente às recomendações estabelecidas pelas autoridades 

sanitárias, como se depreende da Resolução Administrativa nº 30/2020. 

 

     Foi mencionado alhures, também, que o Comitê Estadual de 

Emergência em Saúde – COES/SUVISA/SESAB (autoridade sanitária estadual) através do 

Parecer Técnico COE Saúde nº 20/2020, diante de dados epidemiológico atualizados, recomendou 

à Justiça Eleitoral, dentre outras, as seguintes medidas sanitárias a serem adotadas em atos presenciais 

nas Eleições 2020 em todo o Estado da Bahia: 

 

• a proibição de eventos presenciais como comícios, passeatas e caminhadas, “uma vez 

que estas promovem grandes aglomerações de pessoas, colocando seus participantes em 

risco de infecção pela COVID-19”; 

 

• a possibilidade de realização de carreatas ou desfiles em carro aberto, devendo o candidato 

estar acompanhado de, no máximo, 03 pessoas, não sendo permitido o acompanhamento por 

pessoas a pé ou a distribuição de panfletos, folhetos, adesivos, entre outros. 

 

     Por conseguinte, não há controvérsia acerca da obrigatoriedade 

de observância das regras sanitárias na realização de eventos de propaganda eleitoral. 

TUTELA INIBITÓRIA 
 

     A tutela inibitória, prevista no art. 497, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é ação de conhecimento, genuinamente preventiva, que tem por escopo 

inibir a prática, a repetição ou a continuação do ato contrário ao direito, consoante lições de Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero1. Convém reprisar, ainda, que o 

deferimento da tutela inibitória independe de demonstração da ocorrência de dano ou da existência 

de dolo ou culpa. 

 

     In casu, o que se busca é uma tutela jurisdicional de caráter 

preventivo, para inibira prática de ato de campanha em afronta às normas sanitárias, logo, ilícito.A 

presente ação não pretende impedir a ocorrência de atos de propaganda eleitoral, mas sim de garantir 

 
1Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. 
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que sejam realizados em conformidade com a lei, in casu, as regras sanitárias que objetivam evitar a 

disseminação do COVID-19. 

 

     Não é demais reprisar que as normas e protocolos sanitários 

foram incorporados à legislação eleitoral, para as Eleições 2020, conforme art. 1º, §3º, VI, da EC 107. 

Nesse diapasão, a regra geral indica que “os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados”, 

mas admite ressalva “se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por 

autoridade sanitária estadual ou nacional”. 

 

     Por conseguinte, a atuação da Justiça Eleitoral, seja por meio de 

ato de jurisdição (como é o caso da tutela inibitória) ou mediante ato de administração das eleições 

(como o poder de polícia), é fundamental para a consecução do desejo preventivo pretendido pela 

própria norma de direito material, sendo inafastável para restringir atos de campanha que ilicitamente 

deixem de observaras regras sanitárias. 

 

     Não se pode olvidar que “o poder de polícia se restringe às 

providências necessárias para inibir práticas ilegais”, consoante art. 41, §2º, da Lei nº 9.504/1997. 

Todavia, é incontroverso que não tem a mesma abrangência coercitiva dos atos jurisdicionais, por ser 

mero ato de administração das eleições. Não é por outro motivo que não se inadmite a imposição de 

astreintes no exercício do poder de polícia. Por conseguinte, é forçoso concluir que o poder de polícia, 

só por si, não se mostra suficiente para dar efetividade à normas sanitárias com reflexos eleitorais. 

Ressalte-se, ainda, ad argumentandum tantum,que o Magistrado costuma ser comunicado do ilícito, não 

raro, quando não é mais possível ordenar nenhuma medida coercitiva de controle e inibição, seja por 

já ter ocorrido o fato seja-o por faltar estrutura estatal no local, ficando a sensação de que o leite foi 

derramado e a justiça fracassou em seu mister. 

 

     Ademais, em que pese a inquestionável gravidade da situação 

de pandemia, inexiste previsão na lei eleitoral de sanção por desrespeitoàs normas e protocolos 

técnico-sanitários. A inobservância da lei, em abstrato, não desafiará nenhuma consequência concreta, 

seja de natureza cível ou criminal. Quem não foi surpreendido em flagrante ilegalidade, não será 

alcançado pelo braço da Justiça. 
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     Por oportuno, é importante destacar que o art. 15 do Código 

de Processo Civil e as diretrizes traçadas pela Resolução TSE nº 23.478/2016 

autorizam,expressamente,a aplicação da tutela inibitória aos processos eleitorais.   

 

 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 
 

     A tutela de urgência pode ser antecipada (satisfativa) e sua 

concessão pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante previsão do art. 300, caput e §2º, 

do Código de Processo Civil. 

 

     A probabilidade do direito exige verossimilhança fática, “com a 

constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos” e a 

visualização de “uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de provas”, 

como ensinam Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira2.  

 

     In casu, os elementos probatórios revelam a verossimilhança 

fática, indicando que os acionados estão efetivamente anunciando a realização de atos presenciais em 

afronta às orientações sanitárias previstas no Parecer Técnico COE Saúde nº 20/2020, além 

convocarem a participação da população, indistintamente. É evidente a ilicitude da conduta. 

 

     Quanto ao risco, por sua vez, a tutela inibitória antecipada pode 

advir da demonstração tanto da iminência de o ilícito ocorrer quanto da demora para o resultado útil 

do processo, não tendo por pressuposto o “perigo de dano”. 

 

     Diante da gravidade da situação e do curto período de 

campanha, além da rapidez com que os diversos eventos eleitorais acontecem e se sucedem, o 

deferimento LIMINAR da tutela de urgência se impões e é imprescindível para resguardar o direito à 

saúde (em última análise, a própria vida), para evitar o risco de encerramento do processo eleitoral 

sem a correspondente prestação jurisdicional. 

 
2Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão precedente, coisa jugada e antecipação dos 
efeitos da tutela, 11ª ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm,2016. 
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     O deferimento da tutela de urgência na situação sub examine é 

essencial e imprescindível para evitar a realização de atos presenciais de propaganda eleitoral que 

gerem aglomerações em afronta às regras sanitárias, potencializando a disseminação da COVID-19, 

logo, inibir a propaganda eleitoral considerada ilícita. 

 

     Lado outro, todos os estudos técnico-sanitários indicam que a 

aglomeração de pessoas e a inobservância os cuidados necessários incrementam o risco de contágio 

pela COVID-19, agravando a situação de vulnerabilidade e exposição ao resultado morte, razão pela 

qual é necessário e urgente o deferimento da medida ora pleiteada. 

 

     Não se trata, por óbvio, de censura prévia, posto que não se 

pretende impedir ou criar embaraços à realização de propaganda regular, muito menos fazer 

elucubrações fantasiosas para eventualmente tolher direito legítimo. O escopo único é inibir atos 

específicos e individualizados de campanha, cuja realização está anunciada pelos acionados e vão 

acontecer em desrespeito às orientações sanitárias expedidas pela autoridade competente, acaso a 

Justiça Eleitoral cruze os braços. 

 

     Portanto, a probabilidade do direito invocado e o risco ao 

resultado útil do processo, como demonstrado, exigem a concessão de tutela de urgência antecipada, 

liminarmente, inaudita altera pars. 

MEDIDAS COERCITIVAS 
 

     A estipulação de medida coercitiva no caso sub judice, autorizada 

pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil,tem por escopo inibir a violação de parâmetros legais 

precisos, diante das recomendações sanitárias que limitam atos de propaganda eleitoral, garantindo o 

resultado útil da tutela de urgência antecipada pleiteada. 

 

     Na situação em apreço, a imposição de astreinte, além de 

necessária para evitar o aleijamento do direito protegido, como demonstrado alhures, causa menor 

restrição aos acionados, mostra-se adequada a atingir o resultado buscado, suficiente (sem prejuízo de 

eventual substituição), proporcional, por ser a solução que melhor atende aos interesses em conflito, 

e bem razoável. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
ESTADO DA BAHIA 

 
 

     Esclarece-se, também, que a via processual eleita, ação 

inibitória, não consiste em requerimento administrativo e não se confunde com o exercício do poder 

de polícia deste juízo zonal, no qual seria inviável a estipulação de astreinte, consoante o art. 54, §2º, da 

Resolução TSE nº 23.608. Busca-se um provimento jurisdicional de natureza mandamental relativa ao 

dever de cumprimento das normas sanitárias estaduais a partir dos atos de campanha eleitoral 

indicados nesta petição inicial, que por sua iminência torna imperativa a concessão de tutela de 

urgência satisfativa de modo liminar, cumulado de medida assecuratória, de forma a desestimular o 

descumprimento da determinação judicial. 

 

     Frisa-se, ainda, que a astreinte a ser fixada no valor sugerido de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) deve ser destinada ao Fundo Partidário, haja vista ser ele 

constituído por “multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis 

conexas”, como dispõe o art. 38, I, da Lei nº 9.096/1995. 

 

 

DOS PEDIDOS 
 

     Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

requer o seguinte: 

 

1) seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera pars, determinando aos 

acionados que cumpram integralmente as regras sanitárias expressamente recomendadas pela 

autoridade sanitária estadual, através do Parecer Técnico COE Saúde nº 20/2020, abstendo-se de 

promover, incentivar, realizar ou participar dos atos de propaganda eleitoral presenciais anunciados 

que contrariam, em especial, as seguintes orientações técnicas:  

 

 1.1) proibição de eventos presenciais como comícios, passeatas e caminhadas; 

 

 1.2) proibição de realizar carreatas acompanhadas por pessoas a pé; 

 

 1.3. proibição de distribuir panfletos, folhetos, adesivos, dentre outros impressos, 

durante as carreatas; 

Num. 20124978 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: MATEUS DE SANTANA MENEZES - 23/10/2020 00:48:44
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102300484420700000018507570
Número do documento: 20102300484420700000018507570



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
ESTADO DA BAHIA 

 
 

 1.4. proibição de desfilar em veículo aberto,acompanhado de mais de 03 pessoas; 

 

2) seja estipulada ASTREINTE aos acionados, individualmente, em valor sugerido de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para cada caso de descumprimento da ordem judicial, a ser destinado ao 

Fundo Partidário, sem prejuízo de eventual necessidade de substituição por outra medida coercitiva; 

 

3) seja determinado à equipe de fiscalização que adote as providências necessárias para sustar os 

atos realizados sem observância das regras sanitárias indicadas pela autoridade sanitária estadual, 

podendo contar com as forças de segurança, caso seja necessário, nos termos da Resolução 

Administrativa nº 33/2020 - TRE/BA; 

 

4) sejam os acionados cientificados, garantindo-lhes amplo direito de defesa; 

 

5) sejam determinado ao Comando do Policiamento Regional Norte que preste o suporte ao 25 

Companhia Independente da Polícia Militar para coibir, dispersar e fazer cumprir as determinações 

judiciais deste Juízo Eleitoral.   

 

5) seja julgada PROCEDENTE a ação, para tornar definitiva a TUTELA INIBITÓRIA antecipada. 

 

     Protesta-se provar as alegações aduzidas, inclusive eventual 

violação à decisão liminar pleiteada, através de meios pertinentes admitidos em direito. 

 

     Sem valor da causa, em conformidade com a regra do art. 4º da 

Resolução TSE nº 23.478/2016. 

 

P. deferimento. 

 

66ª Zona Eleitoral Casa Nova e Sobradinho (BA), 22/10/2020 

 

MATEUS DE SANTANA MENEZES 

Promotor(a) Eleitoral 
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Petição inicial
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1 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 66ª ZONA ELEITORAL DA BAHIA 
 

  

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 66ª ZONA ELEITORAL DO 

ESTADO DA BAHIA 

 

 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL Nº 0600506-75.2020.6.05.0066 

 

 MM. Juiz, 

 

Trata a presente ação de representação eleitoral por propaganda eleitoral negativa O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio da Promotora de Justiça que esta 

subscreve, vem requerer a promoção de diligências, nos termos do art. 36 da Resolução TSE 

nº 23.609/2019, no sentido de que o requerente, ALDEMIR PEREIRA DA ROCHA, 

atenda ao disposto no art. 27 § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, fazendo juntar, 

Certidão Negativa no 2ª Grau do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

  

           É a manifestação.  

   Casa Nova-BA, 29 de setembro de 2020. 

 
 
 

MATEUS DE SANTANA MENEZES 
Promotor Eleitoral – 66ª Zona Eleitoral 
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ANEXO 
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 RECOMENDAÇÃO ELEITORAL n° 01/2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Promotor 

Eleitoral abaixo assinado, com atuação na 66ª Zona Eleitoral, tendo por fundamento 

o art. 127, caput, da Constituição Federal; arts. 6º, XX, 78 e 79, da Lei Complementar 

nº 75/93; os arts. 27, parágrafo único, IV, e 80, da Lei Federal nº 8.625/93 e, ainda, o 

Código Eleitoral;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público é Instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo, 

para tanto, proceder o acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 

72 da Lei Complementar Federal n. 75/93); 

CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina em seu artigo 196 que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”;  

CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (SARS-COV-2), 

causador da COVID-19, constitui Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII);  
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CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento 

Sanitário Internacional (RSI), “um evento extraordinário que pode constituir um risco 

de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; 

e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata”;  

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da 

Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011, declarou 

“emergência em saúde pública de importância nacional”, em decorrência da infecção 

humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 

saúde pública;  

CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que uma doença 

se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;  

CONSIDERANDO que até a presente data, o Governador do Estado, 

autoridade sanitária no âmbito da Unidade Federativa da Bahia, editou várias normas 

voltadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, a saber: Decreto nº 19.529, 

de 16 de março de 2020 (medidas temporárias para enfrentamento da ESPII 

decorrente do coronavírus), Decreto n° 19.549, de 18 de março de 2020 (declara 

situação de emergência em todo o território baiano), Decreto 19.586, de 27 de março 

de 2020 (ratifica declaração de situação de emergência e regulamenta medidas 

temporárias para enfrentamento da ESPII) e alterações posteriores, Decreto nº 

19.626, de 09 de abril de 2020 (declara estado de calamidade pública em todo o 

território baiano, afetado por doença infecciosa viral), dentre outros; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 3º, III-A, 3º-A e seguintes da 

Lei Federal nº 13.979/2020, com alterações da Lei 14.019/20, cujos vetos foram 

derrubados pelo Congresso Nacional, é obrigatória da utilização de máscaras de 

proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis 

ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, entre outros; 

CONSIDERANDO que, apesar da retomada de várias atividades, a 

pandemia de coronavírus persiste, devendo ser observadas as recomendações 

sanitárias, inclusive quanto a evitar situações de aglomeração e à manutenção 

da distância segura entre as pessoas em lugares públicos e de convívio social, 

conforme determina a Portaria n° 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da 

Saúde; 

CONSIDERANDO os termos da Lei Estadual nº 14.261, de 29 de abril de 

2020, que dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras pelas pessoas em circulação 

externa, bem como no trânsito, nos municípios em que estão em vigor os Decretos 

Legislativos de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública aprovados pela 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e que tenham confirmado caso de COVID-

19, e; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 9º, I do Decreto Estadual nº 

19.586/2020, com alterações posteriores, ficam suspensos em todo o território do 

Estado da Bahia os eventos e atividades com a presença de público superior a 

100 (cem) pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvam 

aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, shows, 
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feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins, bem como aulas em 

academias de dança e ginástica;  

CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas 

sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar maior propagação do 

Coronavírus nos Municípios de Casa Nova e Sobradinho; 

CONSIDERANDO por fim que, conquanto o Congresso Nacional pela 

edição da Emenda Constitucional nº 107/2020 tenha alterado as datas do calendário 

eleitoral, ainda não se está em período de realização de propaganda eleitoral e nem 

que estivesse poderiam ser esquecidas as medidas sanitárias; 

CONSIDERANDO as notícias de ocorrência de aglomerações em 

encontros promovidos por pré-candidatos em cidades do Estado, inclusive em Casa 

Nova e Sobradinho; 

CONSIDERANDO que pretensos postulantes a candidaturas para cargos 

eletivos municipais eventualmente já circulam pelas ruas promovendo aglomerações 

de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras, distanciamento social e visitas a 

população idosa, gerando o descumprimento do Decreto Estadual nº 19.586/2020 e 

colocando a população em risco; 

CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir 

recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, 

bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover 

(art. 6º, inciso XX da LC 75/93); 
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CONSIDERANDO que recomendações do Ministério Público são 

instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento de ilícito e a evitar 

imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes em 

candidaturas; 

RESOLVE RECOMENDAR: 

1 - Aos pretensos candidatos nos MUNICÍPIOS DE CASA NOVA E 

SOBRADINHO: 

A) que cumpram a Lei Federal 13.979/2020, a Portaria 1.565 do Ministério 

da Saúde, Lei Estadual 14.261 e Decretos do Governo do Estado da Bahia e das 

respectivas Prefeituras e utilizem, necessariamente, máscaras de proteção nas 

vias públicas dos Municípios e não façam ou criem situações que possam gerar 

aglomerações, tais como carreatas e passeatas animadas por carros de som, 

dentre outros;  

B) que os atos de propaganda eleitoral de natureza externa ou 

intrapartidária que gerem aglomeração de pessoas (como comícios, carreatas, 

passeatas, caminhadas, reuniões, confraternizações), bem como os atos do período 

conhecido como pré-campanha, referidos no art. 36-A da Lei das Eleições e a 

realização das convenções partidárias presencias são permitidos desde que atendam 

às normas vigentes em razão da pandemia decorrente do Covid-19, dentre as quais, 

a título de exemplo, o atual limite de 100 pessoas (art. 9º, I do Decreto Estadual nº 

19.586/2020) concentradas no mesmo ambiente, observando a necessidade de 

verificação do distanciamento social, além do uso obrigatório de máscaras 
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pelos participantes e a necessária advertência neste sentido, podendo a Justiça 

Eleitoral, no seu exercício do poder de polícia administrativo, inibir às práticas que 

contrariem as referidas normas sanitárias, bem como  orientar os partidos no 

sentido de realizar as convenções partidárias, preferencialmente, por meio 

virtual. 

2 - Às PREFEITURAS DE CASA NOVA E SOBRADINHO: 

 A) que orientem toda a equipe de fiscalização do Município, notadamente 

guarda municipal e fiscais para de forma diária e permanente, fiscalizar, orientar e 

tomar as medidas de condução à Delegacia dos pré-candidatos para lavratura de 

procedimento investigatório por descumprimento ao artigo 268 do CPB, daqueles que 

não estiverem cumprindo os termos dos Decretos Estadual e Municipais, no que 

pertine à utilização de máscaras de proteção nas vias públicas e locais de acesso ao 

público, bem como proibição de aglomerações; 

 B) Providencie carros de som para que, diariamente, seja informado à 

população sobre a necessidade do uso de máscaras e proibição de aglomerações.  

3 - Às VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS DOS MUNICÍPIOS DE CASA NOVA E 

SOBRADINHO: que orientem toda a equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária a 

de forma diária e permanente fiscalizar, orientar e notificar os pré-candidatos que não 

estiverem cumprindo os termos dos Decretos Estadual e Municipais, no que pertine à 

utilização de máscaras de proteção e proibição de aglomerações. 

Num. 19971296 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: MATEUS DE SANTANA MENEZES - 22/10/2020 18:52:43
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218524387500000018378161
Número do documento: 20102218524387500000018378161



 

Recomendação Eleitoral 01/2020 | Página 7 de 7 

Outrossim, e visando garantir uma rápida entrega da presente 

recomendação, máxime em se tratando de situação de teletrabalho, determino que 

REMETA-SE, por e-mail, cópia da presente, 

a) Para fins de acolhimento e cumprimento:  

1. Aos Exmos. Prefeitos dos Municípios de Casa Nova e Sobradinho; 

2. Aos Presidentes das Câmaras de Vereadores dos referidos municípios;  

3. A todos os representantes dos Partidos Políticos com representatividade 

nos referidos municípios; 

 b) Para fins de ciência e divulgação:  

1. Ao Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 66ª Zona Eleitoral – Casa Nova; 

2. Às rádios e blogs locais para divulgação;  

3. Ao Procurador Regional Eleitoral, à Procuradora-Geral de Justiça e ao 

Núcleo Eleitoral (NUEL) do MPBA. 

4. Aos Comandantes da 25ª e 96ª Companhias Independentes da Polícia 

Militar. 

4. Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico. 

Cumpra-se. 

Casa Nova, 18 de setembro de 2020. 

 

Mateus de Santana Menezes 

Promotora Eleitoral – 66ª ZE 
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POLÍCIA MILITAR DA BAHIA 

COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO NORTE 

25ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR – CASA NOVA/BA 

 

 
 
 

  

RELATÓRIO REFERENTE A EVENTOS POLÍTICOS 

 

 
 

 

              Informo a V. Sª. que as 18h00min, do dia 17 de outubro de 2020, ocorreu uma 

manifestação política, transformada em: comício, caminhada, carreata, etc. Que o 

evento foi totalmente em desacordo com a Portaria 01/2020, a qual regulamenta atos da 

campanha eleitoral no âmbito da 66ª ZE, expedida pelo Exmo Juiz da 66ª Zona eleitoral. 

 

             Que Policiais Militares da 25ª CIPM/Casa Nova, tomaram conhecimento através 

das redes sociais de que haveria manifestações políticas partidárias, pelo então, 

candidato a prefeito de Casa Nova-BA, Anízio Viana, pelo partido do PSDB, nº 45. Que 

por volta das 17h00, começaram com pequenas manifestações em vários pontos da 

cidade, bem como foram adentrando na mesma vários ônibus, microônibus, todos 

lotados com passageiros cujas vestimentas de cores verdes, representado, assim, o 

referido candidato. Que logo foram se aglomerando na frente da residência do 

candidato, que fica em frente ao Órgão Público (Delegacia de Polícia Civil). Sendo 

necessário um Planejamento Operacional e, por determinação do Ilmo Cap PM Cristiano 

- Comandante da 25ª CIPM/Casa Nova-BA, houve um aumento no efetivo dos Policias, 

conforme imagem em anexo. 

             Uma vez que, ao unirem a população entres os grupos políticos, representado 

pelo: Candidato Anízio Viana, o Deputado Federal Adolfo Viana e o Deputado Estadual 

Roberto Carlos, começaram então, em cima de um carro adaptado com som, os 

discursos políticas em meio à multidão de aproximadamente 2.500 pessoas, tendo como 

locutor o advogado conhecido por Erasmo. Que em seguida continuaram em 

caminhada, passeata e carreata pelas ruas da cidade, desfilando com sons automotivos 

e, soltando fogos de artifício em via pública.  

            Relato ainda que não houve possibilidade de identificar o veículo ao qual 

discursavam, devido à grande multidão de pessoas ao seu redor, que estavam 

aglomerados na residência do atual candidato, bem como não houve possibilidade de  

efetuar a apreensão do veículo, pela razão de ter se dispersado entre os demais na 
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carreata. Que foi registrado em vídeo várias pessoas descendo dos ônibus, sendo 

necessário anotar as placas dos seguintes veículos de transporte: KEJ-8797, BYE-9233, 

LVQ-1962, LOP-0456, NMA-2E38, CZC-8361, NZF-1739 e BYA-0840. 

Que o evento terminou por volta das 22h20min, porém continuaram nos bares da cidade 

sendo necessário uma comunicação com os proprietários, orientando que o inciso I, art. 

2°, do Decreto Municipal de 13 de agosto de 2020, que disciplina as medidas de 

enfrentamento decorrentes do Coronavírus, ainda está em vigor, e que o horário de 

funcionamento dos bares é das 10h00 às 22h00. 

       

Segue as fotos e vídeos anexos ao relatório, registrados no momento das manifestações 

políticas.               

               
 

Casa Nova, 17 de outubro de 2020. 
 
 
 

 

 
Luiz Carlos Barbosa de Sá – SUBTEN PM 

Graduado de Operações 
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FOTOS DO EVENTO POLÍTICO 

  

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Num. 19975453 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: MATEUS DE SANTANA MENEZES - 22/10/2020 18:52:44
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218524423200000018378166
Número do documento: 20102218524423200000018378166



 

 
 
 
 
 
 

Num. 19975453 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: MATEUS DE SANTANA MENEZES - 22/10/2020 18:52:44
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218524423200000018378166
Número do documento: 20102218524423200000018378166



 

Num. 19975456 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MATEUS DE SANTANA MENEZES - 22/10/2020 18:52:44
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218524440100000018378169
Número do documento: 20102218524440100000018378169



 

Num. 19975460 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MATEUS DE SANTANA MENEZES - 22/10/2020 18:52:44
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218524456800000018378172
Número do documento: 20102218524456800000018378172



 

Num. 19975463 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MATEUS DE SANTANA MENEZES - 22/10/2020 18:52:44
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102218524469100000018378174
Número do documento: 20102218524469100000018378174



22/10/2020 17:21

WhatsApp Video 2020-10-22 at 14.30.12

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: WhatsApp Video 2020-10-22 at 14.30.12

 Id: 19975472

 Data da assinatura: 22/10/2020
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 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 

Num. 19975472 - Pág. 1



22/10/2020 17:21

WhatsApp Video 2020-10-22 at 14.30.19

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: WhatsApp Video 2020-10-22 at 14.30.19

 Id: 19975487

 Data da assinatura: 22/10/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 

Num. 19975487 - Pág. 1



22/10/2020 17:21
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WhatsApp Video 2020-10-22 at 15.33.34
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1 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 66ª ZONA ELEITORAL DA BAHIA 
 

  

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 66ª ZONA ELEITORAL DO 

ESTADO DA BAHIA 

 

 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL Nº 0600506-75.2020.6.05.0066 

 

 MM. Juiz, 

 

Trata a presente ação de representação eleitoral por propaganda eleitoral negativa O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio da Promotora de Justiça que esta 

subscreve, vem requerer a promoção de diligências, nos termos do art. 36 da Resolução TSE 

nº 23.609/2019, no sentido de que o requerente, ALDEMIR PEREIRA DA ROCHA, 

atenda ao disposto no art. 27 § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, fazendo juntar, 

Certidão Negativa no 2ª Grau do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

  

           É a manifestação.  

   Casa Nova-BA, 29 de setembro de 2020. 

 
 
 

MATEUS DE SANTANA MENEZES 
Promotor Eleitoral – 66ª Zona Eleitoral 
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