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JUSTIÇA ELEITORAL
078ª ZONA ELEITORAL DE PARNAMIRIM PE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600139-79.2020.6.17.0078 / 078ª ZONA ELEITORAL DE
PARNAMIRIM PE
REQUERENTE: HERIVELTON RINATO DE CASTRO BARROS
Advogados do(a) REQUERENTE: KETTY FILIZOLA PINEDA FALCAO - PB21907, JESSICA DE
ARAUJO FERREIRA - PE36077, MARIA STEPHANY DOS SANTOS - PE36379, DELMIRO
DANTAS CAMPOS NETO - PE23101, JAILSON BARBOSA PINHEIRO FILHO - PE39739
REQUERIDO: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA "A FORÇA DO
POVO" (PSB/PT)
DECISÃO
DECISÃO
Cuida-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS c/c TUTELA INIBITÓRIA proposto pela Coligação
Majoritária "UNIÃO, FORÇA E MUDANÇA" (PSDB, PDT, PTB, PP, MDB e PT) em face de
FERNANDO LIMA DE CARVALHO - NININHO, candidato ao cargo de prefeito nas eleições 2020,
bem como em face Coligação Majoritária "A FORÇA DO POVO" (PSB e PT)
Em síntese, alega a requerente que "é de conhecimento de toda a população de Parnamirim/PE
que o candidato a Prefeito NININHO realizará festa de grande porte "1ª DANÇA 40" dia 28/10/2020
no local "Ponto Jovem". No festejo haverá diversos carros de som e paredões, reconhecidamente
capazes de atrair grande quantidade de público, dissimulado de "showmício".
Argumenta que "a legislação de regência, assim como as recomendações do Ministério Público
Eleitoral, que visam a orientar as condutas dos agentes em conformidade os comandos
normativos, vem sendo reiteradamente descumpridas e tais eventos públicos vêm sendo palco de
propaganda eleitorais irregulares, de forma a desestabilizar o caráter isonômico da disputa
eleitoral".
Registra que deve ser avaliada a "aglomeração de cidadãos e eleitores do pequeno colégio
eleitoral desta zona".
Junta nos autos diversos prints de telas contendo imagens de redes sociais com dizeres
relacionados ao evento que se pretende impedir.
Ao final, requer que seja deferida liminar para que os representados se abstenham imediatamente
de realizar a festa 1º DANÇA 40, que será realizada no dia de hoje. E no mérito, que seja "
confirmada a liminar, nos termos requerido".
Vieram-me conclusos para apreciação.
RELATADO. DECIDO.
Analisando as alegações trazidas pelo requerente e as provas juntadas aos autos, passo a
examinar os requisitos para conceder da tutela inibitória.
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Inicialmente, registro que, como é de conhecimento amplo e geral, o mundo encontra-se em meio
a uma grave pandemia da Covid-19, situação que exige da população uma série de medidas
restritivas que visam a contenção da disseminação dessa seríssima doença e, por óbvio, tais
medidas de contingência também se aplicam aos eventos de campanha.
Tanto é assim que o art. 1º, §3º, VI da Emenda Constitucional nº 107/2020 prevê a possibilidade
de limitação de atos de propaganda por meio de decisão que esteja fundamentada em prévio
parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional.
No presente caso, encontramos amparo no Decreto Estadual nº 49.055/2020, com as devidas
atualizações, que prevê que realização de eventos sociais serão limitados a 30% (trinta por cento)
da capacidade do ambiente, com até no máximo 100 (cem) pessoas, observadas as normas
sanitárias relativas à higiene, ao distanciamento mínimo e ao uso obrigatório de máscara conforme
protocolo específico editado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Das imagens apresentadas na inicial, percebe-se que há um nítido convite para um evento, em
local específico, qual seja, "Ponto Jovem", onde haverá aglomeração de pessoas com música,
assemelhando-se ao conceito de "festa" que, em tese, conta com o prévio conhecimento do
candidato ao cargo de prefeito, Ninho - 40, que será realizado na data de hoje, a partir das 20h, no
local citado.
Observa-se, ainda, que o "convite" acima referido foi amplamente divulgado em redes sociais para
toda a população de Parnamirim, o que reforça a probabilidade de ocorrência de aglomeração de
pessoas sem os devidos cuidados sanitários, bem como o conhecimento dos representados.
Assim sendo, vislumbra-se presença de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, razão pela qual, defiro a liminar pleiteada para DETERMINAR a
suspensão da realização do evento retromencionado, sob pena de aplicação de multa de R$
30.000,00 (trinta mil reias) em caso de descumprimento.
Intime-se a Polícia Militar para cumprimento imediato da presente decisão.
Ato contínuo, determino, nos termos do art. 18, da Resolução TSE n.º 23.608/2019, a citação dos
representados para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 2 (dois) dias.
Findo o prazo de defesa, determino a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão
de parecer, em 1(um) dia.
Após, com ou sem parecer do MP, voltem os autos conclusos para sentença.
Publique-se no mural eletrônico, ficando os representantes intimados da presente decisão.
Parnamirim-PE, 28 de outubro de 2020.
Felipe Reis da Silva
Juiz Eleitoral - 78ª ZE/PE
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