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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 57ª ZONA ELEITORAL DE
PERNAMBUCO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO Nº 0600293-63.2020.6.17.0057
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado: Coligação União por Arcoverde.
 
 
 
 
A COLIGAÇÃO UNIÃO POR ARCOVERDE , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 38.721.982/0001-83, com endereço à Rua Dr. Mario Melo, nº 49, Bairro
Centro, Arcoverde – PE, CEP: 56.505-390,  através de sua representante legal ANDRÉIA
KARLA SANTOS DE BRITTO,brasileira, casada, odontologa, CPF (MF) 025.546.114-32,
RG/Ident. 5438347 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua 13 de junho, nº 164, Bairro São
Miguel, Arcoverde/PE, CEP 56.509-155 (doc. de identificação em anexo), vem, à presença de
Vossa Excelência, através de seus advogados infra-assinados, conforme instrumento de mandato
em apenso, com fulcro na Lei 9.504/97, apresentar DEFESA, pelos fatos e fundamentos a
seguir:
 
 

1.    DOS FATOS:
 
O Ministério Público interpôs pedido de providências em conjunto com  tutela inibitória
preventiva em face das quatro coligações e de todos os candidatos nas majoritárias e
proporcionais participantes da campanha eleitoral, em Arcoverde/PE, requerendo para
tanto que os postulantes observem a Lei 16.918/2020, o Decreto nº 49.055/20 e o Parecer
Técnico da SES, e pleiteando ao juízo, a proibição dos eventos eleitorais de rua, sem
mencionar, no entanto, as carreatas.
 
Em decisão liminar, o juízo eleitoral acolheu o pedido de tutela inibitória para vedar a
realização de eventos de rua, que importem aglomeração de pessoas e foi além,
utilizando-se do poder de polícia, para proibir a realização de carreatas.
 

2.    DO MÉRITO:
 
Excelência, importante salientar, que a Coligação oposicionista denominada Muda
Arcoverde, realizou, no último domingo, carreata pelas ruas da cidade, em data constante
no sorteio, realizado perante o Juízo Eleitoral, de modo que tal Coligação possui um
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evento de rua a mais que a Coligação, ora peticionante, gerando desigualdade e
desequilíbrio na campanha, o que acarreta graves prejuízos, na presente disputa eleitoral.
 
Então, como forma de trazer equilíbrio e privilegiar a igualdade de oportunidade e
tratamento no pleito eleitoral, imprescindível que se permita a realização de carreata pela
Coligação, ora requerente.
 
Ademais, o Ministério Público, como fiscal da Lei, na peça inicial do pedido de
providências, sequer pleiteou a proibição de carreatas, visto que na classe dos eventos, é
a que menos expõe as pessoas, sendo mais fácil fiscalizar visto que os participantes
estarão dentro de seus carros, sendo excessiva e desproporcional tal determinação de
proibição.
 
Atos de propaganda legítimos, como a carreata, prevista em normativa eleitoral, não
podem ser proibidos, ainda que em uso legal do poder de polícia do juiz, apenas
fundamentado na mera possibilidade de descumprimento das normas sanitárias.
 
Não se requer aqui que Vossa Excelência ignore a realidade atual em que estamos
vivendo, nem as normas sanitárias em vigor. Tais restrições são temporárias e adequadas
ao momento em que vivemos. Todavia, não se pode olvidar que as medidas restritivas
não podem ultrapassar a razoabilidade, de maneira a impedir atos de campanha, que não
coloquem em excessivo risco a população, sob pena de se impedir o próprio exercício do
direito de exercer democraticamente atos eleitorais.
 
Ressalta-se que a legislação eleitoral que rege as eleições do ano de 2020 é clara ao
asseverar no art. 1º, §3º, VI, da Emenda Constitucional nº 107/2020, responsável pelo
adiamento das eleições e os respectivos prazos eleitorais, em razão da pandemia do
COVID-19, “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”.
 
Tal norma está em acordo, utilizando-se de interpretação sistemática, com o disposto no
art. 41 da Lei 9.504/97 (redação dada Lei nº 12.034/2009), o qual estabeleceu que postura
municipal ou até poder de polícia do juiz, não pode afastar lei eleitoral, estabelecendo
restrições ou multas para propaganda exercida nos termos legais.
 
Seguindo a diretriz de respeito às normas sanitárias, mas sem impor restrições severas, o
TRE/PE, em consulta nos autos nº 0600529-89.2020.6.17.0000, asseverou “que é
permitida a realização dos 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), f desde que atendam às
normas sanitárias vigentes, fundamentadas em prévio parecer técnico emitido por autoridades
sanitárias da União e do Estado de Pernambuco”.
 
Assim, nossa Corte Regional firmou com bastante clareza e lucidez que os atos de campanha
são permitidos, até mesmo aqueles que levem pessoas às ruas, desde que haja cumprimento das
normas sanitárias. Portanto, não há embasamento legal, nem nas normas sanitárias, que
possibilitem a vedação da realização de carreatas, sobretudo quando uma coligação realizou um
evento a mais que outra, acarretando desequilíbrio e desigualdade no pleito.
 
Desse modo, compromete-se a coligação peticionante a envidar todos os esforços necessários
para cumprir as normas vigentes e atuais das autoridades sanitárias, na realização de carreatas.
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Repete-se, Excelência, a coligação oposicionista tem um evento de rua a mais que as demais,
constituindo em clara vantagem, pois apesar de todo o avanço tecnológico e das redes sociais, a
maioria da nossa população não tem acesso a tais mecanismos ou não tem capacidade de
utilizar plenamente dos meios online disponíveis, sendo a participação popular e os eventos
pessoais com os candidatos, o meio mais forte de se conquistar a confiança do eleitor.
 
Sendo assim, considerando que a carreata é o evento de campanha que menos expõe a
população aos riscos de contágio, bem como diante do comprometimento ao cumprimento
das normas sanitárias, sobretudo visando ao restabelecimento da igualdade do pleito,
requer a Coligação peticionante a liberação das carreatas, ou caso entenda Vossa
Excelência por manter a proibição das mesmas, que seja dada a oportunidade para a
Coligação peticionante realizar mais uma carreata, para equiparar o número de eventos
entre as coligações.
 
 

Nestes termos,
Pede deferimento.

 
Arcoverde (PE), 11 de outubro de 2020.

 
 

Anselmo Pacheco de Albuquerque
Advogado. OAB/PE 9.825

 
Anselmo Pacheco de Albuquerque Filho

Advogado. OAB/PE 41.665
 
 

César Ricardo Bezerra Macedo
Advogado. OAB/PE 20.666

 
Pedro Macieira Ribeiro de Paiva

Advogado. OAB/PE 29.583 
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