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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 Vara Única da Comarca de Luzilândia DA COMARCA DE LUZILâNDIA
Rua Coronel Egídio, s/n, Fórum Des. Paulo Freitas, Centro, LUZILâNDIA - PI - CEP: 64160-
000

Processo nº:   0800405-44.2020.8.18.0060

Assunto:        AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/ OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Requerente:    MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

Requeridos:    RONALDO DE SOUSA AZEVEDO e FERNANDA PINTO
MARQUES

 
 

Piauí, terra querida, Filha do
sol do equador, Pertencem-te
a nossa vida, Nosso sonho,
nosso amor! [1] (Hino do
Piauí).

 
 

D E C I S Ã O
 

Trata-se de Ação Civil Pública c/ Obrigação de Não fazer c/c
Pedido de Tutela de Urgência, formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, em desfavor de RONALDO DE SOUSA AZEVEDO e
FERNANDA PINTO MARQUES, e seus respectivos, partidos, para determinar a
suspensão de eventos que ocasionem aglomerações de pessoas, por conta da
epidemia do COVID-19, que alastra esta municipalidade, bem como nosso país.

Esclarece o representante do parquet que o ajuizamento da ação
se deve em virtude dos requeridos, ora candidatos à eleição municipais de 2020
desta municipalidade, estarem realizando eventos públicos, como: carreatas,
reuniões e passeatas, de forma aglomerada, sem organização, em total
desrespeito às medidas legais e sanitárias de combate a COVID-19: o Pacto pela
Retomada Organizada no Piauí Covid19 – Pro Piauí - Protocolo Específico Nº
044/2020; Recomendação Técnica (SUPAT) Nº 020/2020; Decreto Estadual Nº
19.164 e Recomendação Eleitoral nº 46/2020.

Sustenta que, em razão da pandemia, instaurou procedimento
administrativo nº. 14/2020, registrado no SIMP, sob o nº. 000148-246/2020,
visando acompanhar a execução das ações de combate à pandemia da COVID-19,
nesta municipalidade, sendo expedida diversas recomendações aos candidatos e
representantes das respectivas coligações (Recomendação Eleitoral nº 46/2020),
com a realização, inclusive, de reunião em 02 de outubro de 2020, por
videoconferência, na Justiça Eleitoral, em que ficou acordado entre os
representantes dos partidos  o cumprimento das medidas legais e sanitárias na
realização de comícios, carreatas e caminhas, em observância ao distanciamento
de 2m e, ocupação de 4m², por pessoa.

Nada obstante o acordado e as regras sanitárias assevera que
ocorreram diversos eventos promovidos pelos requeridos (02/10/2020 e
03/10/2020) amplamente divulgados à população, nos quais se restou evidente o
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desrespeito ao distanciamento interpessoal e à utilização de máscaras. Aduz que,
no Município de Luzilândia, se tornou habitual a ocorrência de aglomerações
ocasionadas pelos eventos eleitorais e políticos, realizadas pelos requeridos sem
que o Poder Público (Estadual e Municipal) adote nenhuma providência.

Nesse sentido, requer a concessão da tutela antecipada, em
obrigação de não fazer, consubstanciada na efetivação das regras sanitárias para
determinar que os candidatos ao cargo de prefeito RONALDO DE SOUSA
AZEVEDO e FERNANDA PINTO MARQUES e suas respectivas coligações, não
incitem, nem organizem, realizem e/ou participem de eventos que ocasionem
aglomerações de pessoas, como comícios, concentrações preparatórias,
caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de pessoas e manifestações
públicas afins, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ato
de descumprimento, a ser suportada na pessoa dos requeridos.

É o que importa relatar.

DECIDO.

Nos termos do art. 300, do novo CPC, (lei 13.105/15), a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

A questão posta em discussão na presente Ação Civil Pública
cinge-se em saber se os requeridos, pré-candidatos às eleições de 2020, desta
municipalidade, estão desatendendo às medidas sanitárias de proteção definidas
pelos órgãos e autoridades competentes e exigidas pelos protocolos de saúde
estadual e municipal para combate ao novo coronavirus.

Vale esclarecer que a análise a ser feita por esse Juízo é
estritamente no tocante à tutela do direito à saúde, direito de reunião e da
liberdade de manifestação (direitos individuais homogêneos, coletivos e
difusos), o que atrai, portanto, a legitimidade do Ministério Público Estadual para a
propositura de Ação Civil Pública, a teor do art. 1º, IV, da Lei 7.347/1985 c/c art.
129, III, da CF, e a competência dessa Justiça Comum Estadual para apreciar e
julgar a demanda (ratione materiae), in litteris: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...) III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos.

...

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados:

(...)

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

Além disso, considerando que os atos normativos foram expedidos
pelo Poder Executivo Estadual e que a ocorrência do suposto descumprimento se
deu nessa Comarca, reforça a competência desse Juízo Estadual, nos termos do
art. 52, parágrafo único, do Código de Fux, uma vez que se trata de Vara única que
também cumula as atribuições de Juízo Fazendário:
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Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja
autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação
poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato
ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do
respectivo ente federado.

Se não bastasse, há ainda a matéria criminal como pano de fundo,
tendo em vista a eventual prática do crime de infração de medida sanitária
preventiva previsto no art. 268 do Código Penal, o que reforça a legitimidade do
parquet e a competência desse Juízo Estadual.

Na hipótese, a matéria eleitoral emerge apenas de cunho acidental,
não sendo o intento dessa demanda aquilatar se a propaganda eleitoral está em
desacordo com os requisitos dispostos na lei, mas sim se os decretos sanitários
estaduais e os direitos deles decorrentes estão sendo ou não vilipendiados pelos
requeridos.

Frise-se que já há decisão no âmbito dessa Justiça Estadual,
em primeira instância (Processo nº 0801240-25.2020.8.18.0030), como em
segunda instânc ia  (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº  0757260-
21.2020.8.18.0000), suspendendo a realização de atos públicos que ocasionem
aglomerações de pessoas, comícios, concentrações preparatórias, caminhadas,
carreatas, reuniões com grande número de pessoas sem observância do
cumprimento do Protocolo Geral de Recomendações Higiênico-sanitárias emitidas
pelo Poder Executivo Estadual.

Elucidada a competência desse Juízo e a legitimidade da parte
autora, passa-se ao mérito.

A emergência de saúde pública decorrente da disseminação do
SARS-CoV-2, doença causada pelo novo Coronavírus, ensejou a adoção de
medidas que visam conter a sua propagação. Nessa perspectiva, a Lei nº.
13.979/2020, com alterações pela MP 926/2020, estabelece em seu § 1º a busca
pela proteção da coletividade, essência da sociedade, através de medidas
sanitárias (art. 3º-H e parágrafo único) a serem observadas tanto por órgãos
públicos como pelo setor privado de bens e serviços, evitar a proliferação da
doença, sob pena de imposição de multa, a ser definida e regulamentada pelo
Poder Executivo do órgão competente. Posteriormente, essa legislação foi
regulamentada pelo Decreto 10.282/2020 para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais.

Ao analisar a constitucionalidade desses normativos, no
julgamento da ADI 6341, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, o STF
entendeu que essas providências adotadas pelo Governo Federal não afastam a
competência comum administrativa estabelecida no art. 23, II, da Constituição da
República para a tomada de medidas normativas e administrativas pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios no âmbito de saúde.

Valendo-se dessa competência comum, o Estado do Piauí editou
inúmeros atos normativos, com medidas restritivas de circulação e de
comércio, além de estabelecer um programa de flexibilização gradual das
restrições das atividades econômicas e sociais, seguindo as orientações da
Organização Mundial de Saúde. Dentre eles, vale destacar o Decreto 19.014 que
instituiu o Pacto de Retomada Organizada, estabelecendo o Protocolo Geral
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de Recomendações Higienicossanitárias (Decreto Estadual nº 19.040/2020).

No âmbito nacional, o Congresso Nacional editou a Emenda
Constitucional 107 alterando a data das eleições e fixando algumas regras em
relação à restrição da liberdade de manifestação:

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020
realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia
29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver,
observado o disposto no § 4º deste artigo.

(...)

§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as
seguintes disposições:

(...)

VI - os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados
pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a
decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico
emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional; (Grifo
Nosso)

A redação do supra normativo é clara ao determinar que qualquer
ato que limite a propaganda eleitoral deve ser precedido de pareceres técnicos
emitidos autoridade sanitária estadual ou nacional.

Diante da confirmação da data do pleito eleitoral, o Estado do
Piauí, temendo o vírus, instituiu o Protocolo Específico Nº 044/2020, fixando
medidas de prevenção e controle da disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para
eleições municipais destinadas aos candidatos, eleitores, colaboradores da justiça
eleitoral e sociedade em geral, ad litteram:

F – MEDIDAS RELATIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS
CAMPANHAS ELEITORAIS 34. Cabe aos CANDIDATOS as
seguintes recomendações:

Contribuir para a normalidade do pleito, segurança do voto e
liberdade democrática em observância ao cumprimento das
medidas higienicossanitárias que minimizem os ricos à saúde
pública durante todos os trâmites do processo eleitoral,
principalmente, durante as Campanhas Eleitorais e no dia das
Eleições Municipais de 2020;

Evitar o uso e o compartilhamento de informes publicitários
impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders,
santinhos, etc.;

Investir em marketing digital (Campanhas através de
aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de
impressos e informes publicitários;

Evitar eventos que ocasionem grandes aglomerações de
pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões
com grande número de pessoas;

Dar preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e
TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda
gratuita e devidamente autorizada, evitando o contato direto e
próximo com eleitor;

Recomenda-se que se evitem contato físico entre as
pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a
Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito eleitoral;

Realizar reuniões presenciais somente com obediência da
regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo
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uso correto da máscara e da higienização das mãos por
todos os participantes;

Reduzir o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou
locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa
(Exemplo: área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo).
Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido,
utilizar barreiras físicas entre as estações de trabalho e/ou a
implementação temporária de rodízio de pessoas (...)” grifei

Regulamentando o referido item “F - Medidas Relativas aos
Candidatos e às Campanhas Eleitorais”, e suprindo a exigência contida na
Emenda Constitucional 107/2020, art. 1º, § 3º, VI (parecer técnico emitido por
autoridade sanitária estadual) - editou-se a Recomendação Técnica Divisa Nº
020/2020, dispondo sobre as orientações para realização de reuniões durante as
campanhas eleitorais visando conter a disseminação da COVID- 19. In verbis:

1 – Recomenda-se realizar, por meio virtual as convenções ou reuniões
para a escolha de candidatos e a formalização de coligações, conforme
Emenda Constitucional Nº 107/2020, § 3º, Art. III; e Resolução 23.623/2020,
do TSE;

2 – Priorizar reuniões de campanha através de meio virtual para evitar
aglomerações;

3 – Investir em marketing digital (Campanhas através de aplicativos,
redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;

4 – No caso de reuniões presenciais, serão permitidas no máximo 100
(cem) pessoas, desde que, respeitando o distanciamento de 2 (dois)
metros por pessoa. Cada participante deve ocupar espaço de 4 m²
(quatro metros quadrados) (Exemplo: área livre de 32 m² / 4 m² = 8
pessoas no máximo);

5 – O espaço para a realização da reunião deverá ser aberto ou semiaberto
dando prioridade para a ventilação natural no local. Deve haver a renovação
de ar. Excepcionalmente, se a reunião ocorrer em local sem renovação de
ar, é aconselhável manter janelas abertas;

6 – As cadeiras devem estar disponibilizadas de forma a atender o
distanciamento de 2 (dois) metros em cada uma das laterais e frente.
Em locais onde as cadeiras forem fixas, deve-se isolar alguns assentos
para se garantir o distanciamento de 2 (dois) metros entre os
participantes;

7 – Recomendar que os participantes das convenções e/ou reuniões
eleitorais levem suas próprias canetas, caso haja necessidade de assinar
lista de frequência ou outro documento;

8 – Livro-atas e Listas de Frequência também podem ser virtuais ou
disponibilizadas por algum meio eletrônico;

9 – Uso obrigatório de máscaras pelos participantes, em atendimento
aos Decretos Estaduais Nº 18.947, de 22 de abril de 2020, publicado no
DOE Nº 72 e Nº 19.055, de 25 de junho de 2020, publicado no DOE Nº 116,
de 25 de junho de 2020;

10 – Disponibilizar pias com água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa
acionada por pedal e/ou álcool a 70% em locais estratégicos;

11 – Não disponibilizar comidas e bebidas, somente água potável;

12 – Isolar bebedor de bico ejetor. Disponibilizar próximo ao bebedor copos
descartáveis, lixeira com tampa acionada por pedal e dispensador/totem de
álcool gel a 70%;

13 – Não manusear e compartilhar “santinhos” e informes publicitários;

14 – Não é permitido contato físico entre as pessoas (beijo, abraço,
aperto de mão, etc.);
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15 – Não permitir a presença de crianças e adolescentes com menos de 16
anos nas               reuniões;

16 – Recomenda-se que pessoas do Grupo de Risco não participem das
reuniões; As idas ao banheiro devem ser organizadas para evitar
cruzamento de pessoas e aglomeração, deve ser definido fluxo de ida e
volta com marcação no chão/piso ou fitas suspensas, sempre respeitando o
distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Se possível disponibilizar
trabalhador para controlar fluxo de entrada de pessoas nos banheiros.

17 – Os responsáveis pelos ambientes onde ocorrerem as reuniões devem
seguir as recomendações para limpeza e desinfecção, a saber: Realizar a
limpeza da área interna e externa com posterior desinfecção com hipoclorito
de sódio de 0,1 a 0,5%, através de borrifação na altura de 1,80 metros
(diluição de 250 ml de água sanitária para 750 ml de água);

Reforçar a higienização dos banheiros, ver Recomendação Técnica Nº 17
SESAPI/DIVISA, que dispõe sobre as orientações para a limpeza e
desinfecção de áreas comuns e alimentos para conter a disseminação da
COVID-19.

Realizar frequente desinfecção com álcool 70% ou hipoclorito de sódio de
0,1 a 0,5% com fricção de superfícies expostas, como balcões, maçanetas,
corrimãos, interruptores, torneiras, mobiliários (mesas, cadeiras, etc.),
equipamentos e componentes de informática (teclado, mouse, etc.),
equipamentos eletrônicos e de telefonia, como rádio transmissores,
celulares, elevadores, entre outros.

(...) (Grifos)

Conquanto justificáveis, uma descalibragem na intensidade e,
principalmente, na duração de medidas restritivas pode deflagrar uma crise
constitucional, pois implicam sérias restrições aos direitos fundamentais de ir e vir,
à autodeterminação sobre o próprio corpo e à livre iniciativa.

Assim, emerge um intenso debate acerca da correta dosagem do
remédio: qual seria o ponto ótimo da atuação governamental para a proteção, na
maior medida possível, do direito à saúde da coletividade e do exercício da
democracia pelos cidadãos, materializado no direito de reunião e no direito de
liberdade de manifestação? Nesse ponto, como em qualquer situação de conflito
entre princípios constitucionais, deve-se evitar a hierarquização, absoluta e
apriorística, de um sobre o outro. Cuida-se de consequência natural do princípio da
unidade da Constituição, que sujeita as normas constitucionais a mesma hierarquia
jurídica.

No caso, há direitos em jogo, encapsulados pela proteção de
cláusula pétrea: de um lado: direito fundamental à saúde; do outro lado:
direito de liberdade de manifestação e direito de reunião (art. 60, 4º, da
Constituição Federal).

É preciso lidar com esse conflito com maturidade e grande
equilíbrio, seja para evitar a omissão em momentos decisivos, seja para escapar
de uma indevida politização do Judiciário. A vida é feita de prudências e ousadias e
nem sempre é fácil encontrar a mediania, o caminho do meio. Mas é por ele que se
deve caminhar. Desta maneira, soluções radicais em um ou outro sentido devem
ser rechaçadas.

Não há, pois, como questionar, em termos gerais, que a liberdade
de manifestação e o direito de reunião podem ser restringidos, proporcionalmente,
respeitado seu núcleo essencial, se a medida se revelar necessária para a
proteção da coletividade, especificamente para o enfrentamento da emergência de
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saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Como é cediço, os direitos fundamentais podem ser enxergados
sob duas perspectivas: subjetiva e objetiva. A dimensão subjetiva consiste na
faculdade de um indivíduo, diante de um caso concreto, exigir uma abstenção ou
prestação por parte do Estado.

Por sua vez, a dimensão objetiva do direito à saúde, complemento
da subjetiva, tem por foco a concretização destes direitos basilares, impondo ao
Estado deveres de proteção a esses direitos contra agressões, advindas do próprio
Estado ou de particulares. Desta forma, a feição objetiva obriga o Estado
(Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo) a tomar medidas que efetivem,
promovam e protejam os direitos fundamentais, como, por exemplo, a edição de
decretos sanitários com o escopo de conter a disseminação do coronavirus.

Em análise aos indigitados normativos do Poder Executivo
Estadual, de fato, observa-se uma razoável ponderação desses direitos, na
medida em que se permite o exercício da liberdade de manifestação e do
direito de reunião pelos candidatos, desde que se evite aglomerações e
contatos físicos próximos entre as pessoas, salvaguardando, nesse sentido, o
direito à saúde de toda a coletividade. A norma procura implantar uma verdadeira
campanha de conscientização.

Isso é o que tem ocorrido em muitas cidades no Piauí e no Brasil
em que os próprios candidatos resolveram suspender voluntariamente atos de
campanha que gerassem aglomeração:

a)  Amazonas:https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2020/n
oticia/2020/10/28/dois-municipios-do-am-suspendem-realizacao-
de-comicios-na-campanha-eleitoral-deste-ano.ghtml;

b )    
Piauí:https://g1.globo.com/pi/piaui/eleicoes/2020/noticia/2020/10/1
7/acordo-suspende-atos-de-campanha-eleitoral-por-15-dias-em-
nove-cidades-do-pi-para-conter-casos-de-covid.ghtml

E o que se vê na prática em Luzilândia? Aqui, há um total
desrespeito às regras sanitárias.

Conforme os vídeos que instruem a inicial, observam-se grandes
aglomerações causadas por cidadãos que buscam ser eleitos para trabalhar
em benefício do povo, mas que o colocam em risco na busca pelo apoio
eleitoral. Parece um festival com grande quantidade de pessoas, embalo por sons
em volume alto e nenhum distanciamento social e muitos ainda sem máscaras,
como se a cura já tivesse chegado!

O que chama a atenção é que os representantes dos partidos, na
data de 02 de outubro de 2020, entabularam acordo na justiça eleitoral, para o fim
de respeitar as restrições dos decretos sanitários, concordando com todos os termos
estipulados e discutidos, mas, posteriormente, resolveram conjuntamente
descumprir em prol da “festa da democracia”.

Os resultados de tais eventos ocorridos em todo o Estado são
visíveis, um verdadeiro banho de sangue, tendo levado o Piauí a ocupar,
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durante vários dias, o topo da média móvel de mortes por COVID- 19 no
Brasi l ,  o  que fo i  amplamente d ivulgado nos meios de imprensa:
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2020/10/12/piaui-e-o-unico-estado-brasileiro-
com-alta-na-media-movel-de-mortes-por-covid-19.ghtml

De acordo o painel epidemiológico Covid-19 Piauí, Luzilândia
e n c o n t r a - s e  c o m  1 6 0 5  c a s o s  c o n f i r m a d o s  e  2 9
óbitos: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-
6f9be486e8f9/page/2itOB

Por conta destes aumentos de taxas de confirmação de casos
e morte, o Governador do Estado convocou reunião, realizada em 17 de
outubro de 2020 - que contou com a presença de médicos infectologistas e
membros do COE - Comitê de Operações Emergenciais do Piauí, os quais
apontaram como possíveis causas do crescimento de casos, as aglomerações de
pessoas em eventos sociais e políticos, além do descumprimento das medidas
s a n i t á r i a s  p e l a  p o p u l a ç ã o ,  c o n f o r m e  s e  i n f e r e  e m  l i n k :
https://g1.globo.com/pi/piaui/eleicoes/2020/noticia/2020/10/17/obitos-por-covid-
aumentam-e-governo-do-pi-determina-reuniao-entre-partidos-para-conter-
aglomeracoes-em-atos-politicos.ghtml.

Diante disto, o Poder Executivo Estadual emitiu novo Parecer
Técnico alterando o Protocolo Específico Nº44/2020 e a Recomendação
Técnica SESAPI/SUPAT/DIVISA nº 20/2020, estabelecendo que:

“1. Todos os partidos políticos e candidatos se ABSTENHAM de
promover, incentivar, realizar, participar ou permitir que se realize
qualquer ato de campanha que importe em aglomerações, como
comícios, carreatas, passeatas, caminhadas, bandeiraços, reuniões e
eventos em geral relacionados.

2. A campanha política democrática deverá ocorrer de forma virtual, sem
que haja aglomerações e com menor risco de dano à saúde da população.

3. As visitas de candidatos aos eleitores são permitidas, desde que, se siga
as seguintes recomendações:

a) o candidato não seja acompanhado por mais de 5 (cinco)
apoiadores;

b) as visitas domiciliares ocorram sem entrada dos candidatos e apoiadores
no domicílio, a visita deve se limitar à área peri-domiciliar (preferencialmente
na área de frente do terreno);

c) todos deverão obrigatoriamente usar máscaras de proteção facial
(candidatos, apoiadores e residentes nos domicílios visitados);

d) candidatos e apoiadores deverão portar obrigatoriamente álcool a 70%,
para a higienização das mãos, antes da chegada aos domicílios e entre um
domicílio e outro;

e) candidatos não deverão permitir que as visitas se tornem
“caminhadas políticas”, não devem ser acompanhados por número de
pessoas superior ao estabelecido na alínea “a”.

4. Todos os partidos políticos e candidatos orientem seus apoiadores,
colaboradores e eleitores a cumprirem todas as normas técnicas definidas
pelas autoridades sanitárias.

5. As recomendações acima referem-se a toda campanha eleitoral municipal
de 2020 incluindo, o segundo turno. (Grifos)

A norma é clara: proibição de qualquer ato de campanha que
importe em aglomerações, como comícios, carreatas, passeatas,
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caminhadas, reuniões e eventos em geral relacionados, em descumprimento
às normas técnicas definidas pelas autoridades sanitárias.

Tal  parecer  técnico a l iado à Recomendação Técnica
SESAPI/SUPAT/DIVISA nº 20/2020 suprem a exigência prevista na Emenda
Constitucional 107/2020, art. 1º, § 3º, VI, para fins de restringir atos de
campanha eleitoral.

Cumpre advertir que não há desprestígio à liberdade de expressão
e nem ao direito de reunião, o cenário atual exige a responsabilidade não
apenas da Justiça, mas especialmente dos partícipes do processo, que
podem se valer do uso da internet, das redes sociais, dos guias/inserções
eleitorais, assim como de eventos virtuais para ampliar o diálogo democrático, a
divulgação de propostas e também discussão de projetos pelos candidatos e
eleitores, objetivando compatibilizar as campanhas com o momento de pandemia
vivenciado atualmente.

Há um vasto número de decisões de outros juízos, acolhendo
pedidos semelhantes em todo o Brasil, a título de exemplo, cito a seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE
JUIZ ELEITORAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. PROIBIÇÃO DE ATOS DE
CAMPANHA QUE GEREM AGLOMERAÇÃO. PROTOCOLO SECRETARIA
DE SAÚDE DO ESTADO. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.
- A Emenda Constitucional n. 107/2020 confere ao órgão julgador a
possibilidade de utilizar o parecer técnico da autoridade sanitária como
fundamento para decidir sobre a limitação do exercício do direito à
propaganda eleitoral em tempos de pandemia.
- A realização de comícios, passeatas e carreatas que naturalmente
envolvem aglomeração de pessoas, configuram-se como eventos que
representam maior risco para o controle da pandemia.
- No exercício do juízo de proporcionalidade, é necessário priorizar as
garantias atinentes à saúde e incolumidade dos cidadãos, seguindo-se as
orientações científicas e técnicas dos órgãos competentes, sem que se
pretenda vedar desarrazoadamente os atos de campanha eleitoral tão
importantes ao exercício da democracia.
- É preciso um esforço conjunto para que se garanta a realização das
eleições com o menor risco à saúde de todos os envolvidos.
- Agravo provido para manter parcialmente a Portaria Conjunta nº 01/2020 –
73ª Zona Eleitoral (TRE-PB – MS: 0600347-60.2020.6.15.000, rel. Marcio
Maranhão Brasilino da Silva, julgamento em 7/10/2020).

Essa medida foi tomada em outras unidades da Federação como, por
exemplo:

a)   em Pernambuco: https://www.folhape.com.br/colunistas/folha-politica/tre-pe-
suspende-campanha-de-rua-anuncio-sai-ainda-nesta-quinta-feira/21325/;

b)   na Bahia: http://www.justicaatuante.com.br/2020/10/justica-proibe-comicios-e-
passeatas-em.html;

c )   e m   C e a r á :
https://g1.globo.com/ce/ceara/eleicoes/2020/noticia/2020/10/08/justica-proibe-
aglomeracao-durante-campanha-eleitoral-em-cidade-do-ceara.ghtml;

d) em Sergipe: https://infonet.com.br/noticias/politica/justica-proibe-comicios-e-
carreatas-em-cinco-municipios-sergipanos/;

e) em Alagoas:https://www.alagoas24horas.com.br/1315397/justica-proibe-
caminhadas-politicas-e-comicios-em-tres-municipios-alagoanos/;
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f)  em  Rio Grande do Norte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/decreto-
proa-be-carreatas-caminhadas-e-coma-cios-na-campanha-eleitoral-de-
natal/491661.

Além de inúmeras decisões em primeiro grau no Piauí, já há
decisão em segunda  instância, no âmbito da Justiça Estadual, de relatoria do Des.
Fernando Lopes no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0757260-21.2020.8.18.0000,
proferida em 16 de outubro de 2020, envolvendo a Comarca do Município de
Oeiras-PI nesse mesmo sentido:

Com base nos argumentos acima delineados, defiro o pedido de efeito da
tutela antecipada recursal para determinar aos agravados que não:
incitem, organizem, realizem e/ou participem de eventos que
ocasionem aglomerações de pessoas, comícios, concentrações
preparatórias, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas e manifestações públicas afins, sem observância do cumprimento
do Protocolo Geral de Recomendações Higiênico-sanitárias com Enfoque
Ocupacional frente à Pandemia (Decreto Estadual Nº 19.040/2020), do
Protocolo Específico nº 44/2020 (Decreto Estadual nº 19.164/2020) e da
Recomendação Técnica 20/2020, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) em caso de descumprimento, contudo, podendo ser
majorada em caso de recalcitrância. (Grifos)

Os aludidos precedentes lançam luzes sobre a temática e devem
ser utilizados como parâmetros para a presente decisão judicial. Afinal, segundo
um dos juristas mais importantes do Século XX, Ronald Dworkin [2], o Direito,
como a literatura, se assemelha a um romance em cadeia, uma obra escrita a
muitas mãos.

A par dessas considerações entremostra-se, nos autos, a
probabilidade do direito vindicado, em razão da violação, pelos requeridos,
ao Decreto Estadual Nº 19.040/2020 - Protocolo Geral de Recomendações
Higienicossanitárias; ao Decreto Estadual Nº 19.164 - Protocolo Específico Nº
044/2020, à Recomendação Técnica (SUPAT) Nº 020/2020 e ao Parecer
Técnico do COE, de 18 de outubro de 2020.

O perigo de demora também salta aos olhos, em razão dos
constantes aumentos de casos da COVID-19 no Piauí, conforme notícias
divulgadas nas principais redes de notícias estaduais e nacionais,
corroboradas pela própria Secretaria Estadual de Saúde ao emitir novo
parecer técnico restringindo inúmeros atos de campanha eleitoral no Estado.

Não é crível que os participantes do Pleito Eleitoral de 2020 desta
municipalidade, ora requeridos, desconheçam a realidade inusitada e
completamente adversa por que passa o Estado do Piauí, com os intensos
aumentos de casos da COVID-19. Vive-se uma crise sanitária sem precedentes,
que já alcançou marcas inimagináveis de mortos em poucos meses.

De outro giro, a oitiva prévia da parte contrária poderá tornar a
medida ineficaz ou, no mínimo, aumentar os prejuízos à saúde da população deste
Município, já que, apesar de terem conhecimento de todos os normativos, os
candidatos insistem em continuar aglomerando. Esse juízo, por sinal, aguardou
por longos dias o cumprimento voluntário pelos requeridos desses decretos
sanitários e até um posicionamento oficial dos diretórios estaduais dos
partidos sobre o tema, no entanto, não obteve êxito.

Por fim, cumpre esclarecer que magistrado não pretende impedir o
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trabalho do partido político, tampouco dos candidatos, mas, tão somente, que
sejam impedidos de promover eventos com aglomerações e sem o distanciamento
social e, com isso, evitar a propagação da pandemia causado pelo novo Coravírus,
fato que tem causado uma crise de saúde mundial, nunca antes vista. Na
realidade, todas essas medidas restritivas não foram criadas pelo Poder
Judiciário, mas sim são fruto do mero cumprimento de atos normativos do
Poder Executivo Estadual: Decreto Estadual Nº 19.040/2020 - Protocolo Geral
de Recomendações Higienicossanitárias; o Pacto pela Retomada Organizada
no Piauí Covid19 – Pro Piauí; Decreto Estadual Nº 19.164 - Protocolo
Específico Nº 044/2020 e Recomendação Técnica (SUPAT) Nº 020/2020, todos
com as modificações trazidas pelo Parecer Técnico do COE, de 18 de outubro
de 2020. Isto é, qualquer irresignação tem que ser dirigida ao Poder Executivo.

 

Em palavras finais, vale relembrar uma das passagens mais
conhecidas de um dos maiores políticos da modernidade, John F. Kennedy, assim
proclamava em seus discursos: “Não pergunte o que seu país pode fazer por você.
Pergunte o que você pode fazer por seu país”. Nesse ponto, o Judiciário sabe o
que fazer por seu país: está cumprindo, nessa decisão, seu mister de ser fiador
dos direitos fundamentais de todos cidadãos (eleitores, não-eleitores, inclusive, os
candidatos), cabe, agora, aos demais atores sociais também fazerem a sua parte
pelo seu país, como também pelo nosso Piauí, terra querida, filha do sol do
Equador[3]!

ISTO POSTO, DEFIRO a tutela de urgência, com fulcro no art. 300
do CPC, inaudita altera parte, para determinar aos requeridos, RONALDO DE
SOUSA AZEVEDO e FERNANDA PINTO MARQUES, e seus respectivos partidos,
para DETERMINAR que qualquer reunião, seja qual for a natureza, se realize
com o limite máximo de 100 pessoas, em observância ao Decreto Estadual Nº
19.040/2020 - Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias; ao
Decreto Estadual Nº 19.164 - Protocolo Específico Nº 044/2020 e à
Recomendação Técnica (SUPAT) Nº 020/2020, todos com as modificações
trazidas pelo Parecer Técnico do COE, de 18 de outubro de 2020.

DETERMINO ainda que os requeridos se ABSTENHAM de incitar,
organizar, realizar e/ou participar de eventos que ocasionem aglomerações
de pessoas: comícios, concentrações preparatórias, caminhadas, carreatas,
reuniões com grande número de pessoas, manifestações públicas fora das
diretrizes delineadas nos normativos acima citados.

Atento à realidade socioeconômica dos envolvidos em questão,
fixo multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por cada ato de descumprimento
da decisão, contudo, podendo ser majorada em caso de recalcitrância, sem
prejuízo da prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

Advirto, ademais, que o descumprimento dos referidos decretos
sanitários emitidos pelo Poder Executivo Estadual constitui o crime de infração de
medida sanitária preventiva previsto no art. 268, sujeitando os infratores à prisão
em flagrante e à pena de detenção, de um mês a um ano, e multa.

Citem-se os representados, PESSOALMENTE, para se absterem
das práticas dos atos supracitados e, querendo, apresentarem defesas, no prazo
legal, encaminhando cópia dos indigitados normativos e protocolos para o fiel
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cumprimento.

Notifiquem-se a Polícia Civil e a Polícia Militar com atuação nessa
Comarca, com o fito de impedir a realização dos mencionados atos e para
comunicar a ocorrência imediatamente a esse juízo. Não sendo regularizado, a
polícia deverá se utilizar dos meios cabíveis para impedir a continuidade do ato
ilícito, autorizada a apreensão de bens utilizados na prática do ilícito e a condução
dos responsáveis para Delegacia de Polícia.

Intime-se o MP para a fiscalização do cumprimento.

Dê-se ampla publicidade à presente decisão, enviando cópia para
os veículos de comunicação locais.

CÓPIA AUTENTICÁVEL DESTA DECISÃO É VÁLIDA COMO
MANDADO/OFÍCIO.

 Cumpra-se.

[1] Letra de Antônio Francisco Da Costa e Silva. Música de Firmina Sobreira e Pe.
Cirilo Chaves.
[2] DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes,
2001.
[3] Hino do Piauí

LUZILÂNDIA-PI, 30 de outubro de 2020.

 

Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Luzilândia 
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