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JUSTIÇA ELEITORAL 
 170ª ZONA ELEITORAL DE CAMAÇARI BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600713-53.2020.6.05.0170 / 170ª ZONA ELEITORAL DE CAMAÇARI BA 
REPRESENTANTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE CAMACARI 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO - BA44926, ISABELLA DE
OLIVEIRA MATOS ALMEIDA - BA62664, THIAGO SANTOS BIANCHI - BA29911 
REPRESENTADO: ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA, JOSE EUDORO REIS TUDE, MANOEL JORGE DE
ALMEIDA CURVELO, DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL CAMACARI, PRA CAMAÇARI SEGUIR
AVANÇANDO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 45-PSDB 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada por Partido Progressistas,
representado por Arinelson Kléber Tourinho Barbosa, em face de Antonio Elinaldo Araújo da Silva
e Partido Democratas – Camaçari, Coligação Pra Camaçari Seguir Avançando, José Eudoro Reis
Tude, e Manoel Jorge de Almeida Curvelo, em razão da realização de aglomeração com potencial
risco de transmissão pelo COVID 19, durante campanha eleitoral, mesmo após o deferimento de
decisão liminar contrária à realização de tais atos de propaganda, consoante se infere do decisum
prolatado nos autos do processo 0600205-10.2020.6.05.0170.
 
O requerente aduz, in verbis:
 
“(...) Em 25/10/2020, o demandado, Antônio Elinaldo, atual Prefeito do Município de Camaçari/BA,
e candidato a reeleição, assim como o Vice Prefeito, José Tude, candidato a reeleição,
juntamente com o demandado Jorge Curvelo, Vereador e candidato a reeleição, passaram a
veicular, por meio de PERFIL PESSOAL no FACEBOOK e INSTAGRAM, diversas imagens e
vídeos nas quais se verificam a existência de nítido descumprimento das medidas coercitivas
proferidas pro este Juízo nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS E TUTELA INIBITÓRIA
tombada sob o nº 0600205-10.2020.6.05.0170. As irregularidades podem ser evidenciadas nos
links abaixo:
https://www.facebook.com/1461891234043336/posts/2906644746234637/?d=n
https://www.facebook.com/1461891234043336/posts/2906646326234479/?d=n
https://www.facebook.com/1461891234043336/posts/2906646326234479/?d=n
https://www.facebook.com/1461891234043336/posts/2907070562858722/?vh=e&d= n
https://www.facebook.com/1461891234043336/posts/2906681749564270/?vh=e&d= n
https://www.instagram.com/p/CGxQCpFlXGN/?igshid=155ml7c4be
e
https://www.instagram.com/p/CGxUVWeAlk/?igshid=vm8153ovropo
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https://www.instagram.com/p/CGyYVLfgp8J/?igshid=pro0v7rmx61n
Por meio das fotografias e vídeos anexos, visualiza-se a irregularidade na veiculação de
propaganda eleitoral em face de sua exposição em contrariedade ao quanto determinado por esta
Justiça eleitoral (...)”
 
Pugna, por fim, ipsis litteris:
 
“(...) A concessão de medida liminar para proibir os atos de propagandas irregulares por meio de
caminhada, passeata e também de carreatas, haja vista o descumprimento da decisão proferida
nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS E TUTELA INIBITÓRIA tombada sob o nº 0600205-
10.2020.6.05.0170, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (...)”
 
Com a inicial são colacionados diversos documentos, eventos 23931811, 23931817 e ss.
 
O MPE se manifesta, pugnando pelo deferimento da liminar requerida, bem como outras
providências:
 
“(...) Assim, diante do exposto, considerando a proibição determinada judicialmente na ação
tombada sob o nº 0600205-10.2020.6.05.0170, bem como diante das fotografias anexadas aos
autos comprovando a ocorrência de aglomeração e descumprimento da Decisão Liminar em
comento, é que o Ministério Público opina favoravelmente ao pedido de concessão de tutela de
urgência.
Requer seja determinada a extração de cópia dos autos e juntada no Pedido de Tutela Inibitória já
referido.
Na oportunidade, opina favoravelmente ao pedido constante na peça com ID 23931809, a fim de
que seja determinada a extração de cópia dos autos para encaminhamento ao Exmo. Sr.
Promotor de Justiça com atribuição na 171ª zona eleitoral desta Comarca, com atribuição
criminal, na forma da Resolução do TRE/Ba nº 06/2020 (...)”.
 
Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório.
 
Em suma, trata-se de PROPAGANDA IRREGULAR, diante do descumprimento de decisão
prolatada nos autos do Pedido de Providências e Tutela Inibitória tombada sob o nº 0600205-
10.2020.6.05.0170, quando este magistrado determinou, especificadamente sobre as carreatas,
aglomerações e afins. Senão vejamos, in verbis:
 
“(...) Ex positis, por todos os fundamentos retromencionados, com fulcro na Emenda
Constitucional nº. 107, no artigo 497, parágrafo único do Código de Processo Civil, no artigo 41
da Lei n.º 9.504/97, na Lei Estadual nº 14.261/2020, consoante, ainda, Resolução nº. 30 do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, considerando a Nota Técnica COE Saúde nº 81/2020 e o
Parecer Técnico COE Saúde nº 20/20, ACOLHO OS PEDIDOS da TUTELA INIBITÓRIA,
formulada pelo requerente, em sua íntegra (tal qual transcrito abaixo), determinando que os
representados:
 
- Observem rigorosamente a Lei Estadual nº 16.918/2020, o Decreto Estadual nº 49.055/2020 e o
Parecer Técnico da Secretaria Estadual de Saúde mencionados, nos seguintes termos
(determinando-se também a fixação destas normas em local visível nos comitês de campanha
eleitoral e nas páginas virtuais dos partidos, das coligações e dos candidatos):
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a) o distanciamento físico de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas em atos e eventos de
propaganda eleitoral presenciais, por ser de extrema importância em qualquer que seja o evento,
para reduzir o risco de disseminação da Covid-19;
 
b) evitem o contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.), por ser
desaconselhado;
 
c) Em relação aos Comícios:
Não realizar comícios no formato tradicional/presencial, pela dificuldade de fiscalização das
medidas sanitárias, como o controle do número e o distanciamento entre as pessoas e o uso de
máscara por todos os participantes;
 
d) Em relação às passeatas, caminhadas e motoadas:
Não realizar passeatas, caminhadas e motoadas, uma vez que estas promovem grandes
aglomerações de pessoas, colocando seus participantes em risco de infecção pela Covid-19.
 
e) Em relação às carreatas e desfiles:
Determinar que sejam realizados em carro aberto e, se o candidato optar por desfilar em veículo
aberto, deve estar acompanhado de, no máximo 03 (três) pessoas. Além disso, que não sejam
acompanhados por pessoas a pé;
Manter os veículos com as janelas abertas, permitindo a circulação do ar, bem como
disponibilizar alcool em gel a 70%, por passageiro;
Evitar compartilhamento de objetos, a exemplo de microfones, celulares, canetas, entre outros;
Realizar a desinfectação do veículo antes e após seu uso, com soluções sanitizantes, de acordo
com as orientações do fabricante;
Não distribuir panfletos, folhetos, adesivos, entre outros.
 
(...)
 
g) Proteção/Prevenção
Exijam o uso de máscara obrigatório em todos os atos e eventos de propaganda eleitoral
presenciais;
Disponibilizem nos comitês e locais de reuniões presenciais lavatórios equipados com água e
sabonete líquido para higienização das mãos, papel toalha, lixeira com tampa e pedal, e
dispensadores com álcool em gel a 70%.
Disponibilizem dispensadores de álcool em gel a 70% nas áreas das reuniões, principalmente nos
locais de maior circulação de pessoas;
Invistam em propaganda digital (redes sociais, aplicativos etc.)
Não distribuir panfletos, folhetos, adesivos, entre outros, evitando, assim, o contato com papéis;
Não permitir o uso de bebedouros e redobrar os cuidados durante a alimentação, se houver;
Evitar a participação de idosos, gestantes, crianças e pessoas portadoras de comorbidades em
atos presenciais de convenção partidária;
Nos Comitês e Locais de Reuniões reforcem a limpeza e a desinfecção das superfícies mais
tocadas, como: balcões, maçanetas, corrimãos, interruptores, torneiras, mobiliários (mesas,
cadeiras, etc.), equipamentos e componentes de informática (teclado, mouse, etc.), equipamentos
eletrônicos e de telefonia, como rádios transmissores, celulares, elevadores, entre outros;
Nos Comitês e Locais de Reuniões realizem a higienização dos espaços antes a após a
realização das reuniões, utilizando sanitizantes previamente autorizados pela Agência Nacional
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de Vigilância Sanitária (Anvisa);
 
II- Promovam em três dias após ciência da liminar as adequações necessárias ao cumprimento
dessas normas;
 
III- Em face do dinamismo da situação pandêmica, que pode levar ao aumento do rigor das
normas sanitárias pela autoridade estadual competente para todo o Estado, ou especificamente
para esta região, observem rigorosamente as atualizações normativas sanitárias que venham a
ser editadas pela Secretaria Estadual de Saúde sobre o tema, bem como eventual norma
municipal mais rigorosa, em consonância com a ADI nº 6341 e a ADPF nº 672;
 
IV- Tudo sob pena de, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sobretudo nas esferas cível e
criminal (artigo 268 do Código Penal):
 
a) aplicação de multa (astreinte), com fulcro nos artigos 139 e 497 do Novo Código de Processo
Civil, em valor de R$ 10.000 (dez mil reais), por infração, a ser recolhida em favor do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário, em caso de prática
da conduta ilícita de violação de normas sanitárias por qualquer dos demandados, invocando-se
in verbis:
 
(...)
b) incidência no crime tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral, desobediência eleitoral, em
caso de insistência na conduta mencionada na alínea anterior. (...)”.
 
Éfato notório o surgimento de novas relações sociais, a despeito da situação emergencial,
especial, em função do COVID-19.
 
Não é por outra razão que se esperaria o mínimo de civilidade e obediência às normas de saúde,
notadamente quando envolvendo cidadãos em aspirações de participação popular representativa,
tal qual a prévia eleitoral.
 
Compulsando os autos, diante das provas até então produzidas, decorrentes de cognição
sumária, percebe-se, pois, que os representados ultrapassaram os limites normativos, pois
descumpriram as normas eleitorais.
 
Como bem acentuou a representante ministerial: “(...) A liberdade de realizar eventos eleitorais
presenciais não é direito absoluto, muito menos em tempos de pandemia, e não entrega aos
candidatos 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 (...)”.
 
Ora, hoje mesmo a imprensa nacional e internacional informam de  surgimento de novos casos,
ao que se supões as autoridades médicas e sanitárias, decorrentes da “flexibilização das medidas
de distanciamento social”.
 
No Brasil, em especial na Bahia, já há aumento no número de infectados, possivelmente pelas
aglomerações em comícios e passeatas eleitorais.
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Ora, quem gostaria de ter tal conta em sua consciência?
Será que este “novo desafio” não nos impõe uma concepção de escolha diferente? Baseada, não
apenas nos interesses pessoais e sim numa ampliação consciencial, tendo como paradigma a
COLETIVIDADE, em oposição ao INDIVIDUALISMO imperante na era moderna?
 
Obviamente, nenhum direito é absoluto, muito menos o correspondente à liberdade de realização
de eventos eleitorais, sobretudo quando desrespeitem as diretrizes sanitárias e de saúde.
 
Ao adentrar-se na problemática deste “novo momento social”, decorrente da notória crise
pandêmica, decorrente do COVID-19, tem-se, no ápice do vértice normativo nacional a Emenda
Constitucional nº. 107, cujas normas e protocolos foram incorporados à legislação eleitoral para
as Eleições de 2020.
 
Necessário, assim, transcrever o artigo 1º, §3º, VI da retromencionada Emenda, in verbis:
 
“(...)  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; (...)”
 
Existe orientação do Comitê Estadual de Emergência em Saúde – COES/SUVISA/SESAB
(autoridade sanitária estadual), que,  atendendo à solicitação do Núcleo de Apóio aos Promotores
Eleitorais – NUEL, expediu opinativos que constam no processo nº 019.10426.2020.0094218-87,
dando origem à Nota Técnica COE Saúde nº 81/2020 e ao Parecer Técnico COE Saúde nº 20/20,
constantemente atualizados, especificando medidas sanitárias a serem adotadas em atos
presenciais nas Eleições 2020 em todo o Estado da Bahia.
 
O referido 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”.
 
Por fim, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 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 dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da
Resolução Administrativa nº 30/2020, in verbis:
 
“(...) Art. 1º Os partidos e coligações, por seus representantes, bem como os candidatos deverão
adotar as medidas necessárias para que os atos de propaganda e de campanha em geral
atendam integralmente às recomendações estabelecidas pelas autoridades sanitárias,
notadamente as determinações constantes no Decreto n.º 19.964/2020, que alterou o Decreto n.º
19.586/2020, e no parecer técnico exarado pela Secretaria de Saúde, todos do Governo do
Estado da Bahia, de forma a minimizar o risco de transmissão do Covid-19, em especial, quanto
ao uso de máscaras, ao distanciamento social e ao limite de público máximo de 100 (cem)
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pessoas por evento.
Art. 2º (...)
§2º O município pode adotar regras mais restritivas que as fixadas pelo governo do estado, desde
que não impliquem em vedação à prática do ato de campanha, quando configurada situação
excepcional de saúde pública que as justifiquem, devidamente fundamentada em parecer técnico
da respectiva autoridade sanitária, comunicando eventuais alterações com 05 (cinco) dias de
antecedência à justiça eleitoral. (...)
Art. 3º Os juízes eleitorais, de ofício ou por provocação, no exercício do poder de polícia, deverão
coibir atos de campanha que violem as regulamentações sanitárias, podendo fazer uso, inclusive,
se necessário, do auxílio de força policial.
§1º De início, a autoridade judicial deverá determinar a adoção de medidas para a imediata
regularização do ato, em conformidade às regras sanitárias estipuladas.
§2º Sucessivamente, não sendo possível tal regularização, deverá fazer uso dos meios cabíveis
para impedir a continuidade do ato ilícito de campanha.
Art. 4º As decisões judiciais para restauração da ordem, no que se refere à aglomeração irregular
de pessoas e à inobservância das demais medidas sanitárias obrigatórias, em atos de campanha,
deverão ressalvar que, nos termos do artigo 347 do Código Eleitoral, constitui crime de
desobediência ‘recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da
Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução’.
Art. 5º O eventual exercício do poder de polícia não afasta posterior apuração pela suposta
prática de ato de propaganda eleitoral irregular, abuso do poder político, abuso do poder
econômico e/ou crime eleitoral, cumprindo encaminhar os autos do procedimento respectivo ao
Ministério Público Eleitoral para as medidas cabíveis (...)”.
 
No campo normativo legal, além da Emenda Constitucional nº 107, já transcrita, tem-se, ainda,
leis estaduais, decretos, bem, como a Resolução nº. 30 do Tribunal regional Eleitoral da Bahia,
alhures mencionada.
 
Importante, deste modo, frisar que a Lei Estadual nº 14.261/20, determina o uso de máscara de
proteção em todo o Estado, como forma de prevenção enquanto durar a pandemia:
 
“(...) Art. 1° Ficam obrigadas a utilizar máscaras de proteção todas as pessoas em circulação
externa 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 COVID19.
Parágrafo único. A obrigatoriedade do uso de máscara abrange também o deslocamento em
veículo, não se aplicando, neste caso, quando o condutor for o único ocupante do mesmo.
 Art. 2° Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços autorizados a funcionar, além
de cumprir as determinações legais de fornecer as máscaras aos seus funcionários e
colaboradores, deverão, também, somente atender ao cliente que esteja devidamente protegido
com o uso de máscara. (...)”.
 
Já o Decreto Estadual nº 19.964/20, que alterou o Decreto nº 19.586/20, sistematiza as regras
relativas às medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº
13.979/20.
 
“(...) Art. 1º O art. 9º do Decreto nº 19.586, de 27 de março de 2020, passa a vigorar com a
seguinte alteração: Art. 9º, I - os eventos e atividades com a presença de público superior a 100
(cem) pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvem aglomeração de pessoas, tais
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como: eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e
afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica (...)”
 
Como mencionado, acima, o E. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia entendeu por orientar seus
magistrados à executar o Poder de Polícia, consoante previsto no artigo 41 da Lei n.º 9.504/97 e
seus parágrafos, que prevê:
 
“(...) Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de
multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura
municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40.
§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos
juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais,
vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou
na internet (...)”
 
Da mesma forma, há previsão do exercício do poder de polícia pelo Juiz Eleitoral no artigo 35 do
Código Eleitoral:
 
“(...) Art. 35. Compete ao Juiz Eleitoral:
XVII – tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições (...)”.
 
Deste modo, sob qualquer ótica, numa interpretação teleológica-finalista, a realização de ato
eleitoral, tal qual constam nos IDs 23931811, 23931817 e seguintes é irregular e merece
reprimenda do Poder Judiciário Eleitoral.
 
Da antecipação de tutela.
 
Os documentos colacionados aos autos indicam a necessidade da antecipação de tutela de
urgência. Inclusive, há probabilidade do direito, devidamente consubstanciada no enquadramento
legal dos fatos à legislação eleitoral e nos vídeos anexados na peça vestibular de IDs 23931811,
23931817 e seguintes que indicam existência de violação às normas eleitorais referentes à
campanha.
 
Por fim, resta evidente o perigo de dano uma vez que, a continuidade de tal prática põe em risco
a lisura do pleito eleitoral que se aproxima.
 
Ex positis, pelos fundamentos retromencionados, com fulcro na Emenda Constitucional nº. 107,
no artigo 41 da Lei n.º 9.504/97, na Lei Estadual nº 14.261/2020, consoante, ainda, Resolução nº.
30 do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, considerando a Nota Técnica COE Saúde nº 81/2020
e o Parecer Técnico COE Saúde nº 20/20, bem como pelo quanto já decidido nos autos do
processo 0600205-10.2020.6.05.0170, DEFIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR para proibir os
atos de propagandas irregulares por meio de caminhada, passeata e também de carreatas, haja
vista o descumprimento da decisão proferida nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS E
TUTELA INIBITÓRIA tombada sob o nº 0600205-10.2020.6.05.0170, sob pena de multa de R$
100.000,00 (cem mil reais).
 
DEFIRO, ainda, o requerimento do Ministério Público Eleitoral, determinando;
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1º- Extração de cópia dos autos e juntada no Pedido de Tutela Inibitória , processo 0600205-
10.2020.6.05.0170;
 
2º- Extração de cópia dos autos para encaminhamento ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça com
atribuição na 171ª zona eleitoral desta Comarca, com atribuição criminal, na forma da Resolução
do TRE/Ba nº 06/2020.
 
No mesmo ato, determino, ainda, a notificação dos representados para tomarem ciência desta
proibição, bem como apresentarem defesa, no prazo de lei, sob pena de cominações legais.
 
Esta decisão tem força de mandado/ofício.
 
Intimações necessárias. Cumpra-se urgente.
 
Camaçari, 28 de outubro de 2020.
 
André de Souza Dantas Vieira
Juiz Eleitoral da 170ª Zona- Camaçari/Bahia
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