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JUSTIÇA ELEITORAL 
 031ª ZONA ELEITORAL DE ICATU MA 

  
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600584-39.2020.6.10.0031 / 031ª ZONA ELEITORAL DE ICATU MA 
REQUERENTE: COLIGAÇÃO JUNTOS POR ICATU 
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO DURANS BRAID RIBEIRO - MA10255-A 
REQUERIDO: ICATU CIDADE DE TODOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 23-CIDADANIA / 36-PTC / 45-PSDB,
WALACE AZEVEDO MENDES 
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA - MA19299-A 
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA - MA19299-A 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 

Trata-se de Pedido de Providências formulada pela COLIGAÇÃO “JUNTOS POR

ICATU”, formada pelos partidos PMN / PODE em face da COLIGAÇÃO ICATU CIDADE DE

TODOS, formada pelos partidos 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 23-CIDADANIA / 36-PTC /

45-PSDB.

Alega o requerente que encaminhou no dia 28 de setembro de 2020 o Ofício nº.

001/2020 para a Polícia Civil comunicando a realização de passeata de encerramento no dia 12

de novembro de 2020, com início às 16hs. Nos expedientes restou informado que a concentração

seria realizada no Povoado Crissanto, com deslocamento e encerramento em frente à rodoviária,

na sede da cidade.

Aduz que encaminhou o Ofício nº 002/2020, também no dia 28 de setembro de 2020,

ao Juiz Eleitoral da 31ª Zona de Icatu, comunicando a realização da passeata de encerramento

no dia 12.11.20.

Assevera que a Coligação foi surpreendida, através de publicação divulgada em redes

sociais, com a informação de que o Sr. Walace, candidato ao cargo de prefeito em Icatu/MA pelo

REPUBLICANOS na coligação ICATU CIDADE DE TODOS, também havia marcado um

"arrastão" para o dia 12 de novembro de 2020, às 15h.

Por fim, aduziu que nos Ofícios da COLIGAÇÃO ICATU CIDADE DE TODOS que

tiveram acesso, encaminhados nos dias 23 e 28 de setembro de 2020 à Polícia Civil, inexiste

menção ao "arrastão" do dia 12.11.20. Os referidos Ofícios comunicaram apenas a realização de
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evento de encerramento de campanha a ser realizado no dia 13.11.20, das 14hs às 00hs e

comício a ser realizado no dia 08.11.20, das 14hs às 00hs.

Com o pedido de providências foram anexados documentos ids 38722430, 38722435,

38722436, 38722437, 38722438 e 38722440.

Citada, a representada alegou que não há qualquer ilegalidade no aludido evento, ou

mesmo interferência de um evento no outro, pois irão ocorrer em locais diferentes, com a

observância de todos os protocolos de segurança sanitária e higiene relacionada ao COVID 19.

A requerida ainda aduziu que o evento planejado pela coligação “Icatu cidade de

todos”, comunicado em juízo no dia 03/11/2020 (id. 39023487), em nada dificultará ou atrapalhará

o evento da coligação autora, pelas seguintes razões: 1) A concentração será realizada em

horário diferenciado, duas horas após o início da caminhada anunciada pela Coligação autora; 2)

O local da concentração da carreata da manifestante será em um campo de futebol localizado a

500 metros da rodovia, ou seja, não haverá bloqueio de ruas ou avenidas, deixando livre a

eventual passagem de transeuntes ou integrantes do evento da Coligação autora; 3) O trajeto da

passeata e carreata está devidamente detalhado no comunicado dirigido a este juízo, isto é, a

concentração ocorrerá no campo às 17:00 hs, com saída prevista as 18:00hrs, seguindo no

sentido da via principal até o centro e subindo para a rua Barão do Rio Branco até o mutirão, em

frente ao estádio de futebol.

Instado a manifestar-se o Ministério Público Eleitoral, pugnou que se oficiasse o

Comando-Geral do 27º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão da Cidade de

Rosário/MA, para saber acerca da logística a ser adotada nos eventos supracitados,

principalmente indagando se é possível garantir a segurança e a ordem pública mesmo com a

realização das duas passeatas/carreatas.

Com a resposta do Comando da Polícia Militar, manifestou o MP, da seguinte forma:

“Caso a autoridade acima acene com tal possibilidade, o MPE opina que ambos tenham o direito

de reunião assegurados. Em sentido contrário, caso a resposta seja negativa, o Parquet se

manifesta, desde já, pela realização de uma única passeata/carreata, respeitando-se o direito de

preferência do requerente, nos termos do artigo 39, §§ 1º e 2º da Lei 9.504/1997 e artigo 13, § 1º,

da Resolução do TSE nº23610/2019”.

Em ofício o Comandante do 27º BPM, temendo a ocorrência de atritos políticos entre

os correligionários de ambas as coligações, requereu, também providência, deste juízo para
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evitar a duplicidade de eventos partidários no Município de Icatu, considerando que o Batalhão

dispõe de um efetivo reduzido para atender à demanda de 12 postos de serviços, distribuídos nas

11 cidades sob a sua circunscrição.

Era o que cabia relatar. Decido.

Por óbvio prescinde o direito de reunião de autorização da polícia ou de qualquer outra

condicionante, pois segundo a dicção legal basta a comunicação à autoridade.

Não obstante a comunicação é necessária para a adoção das medidas suficientes e

necessárias para a ocorrência do evento com segurança para os protagonistas e terceiros alheios

ao evento quando este se desenvolve em local público ou aberto ao público.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, XVI, garante à

todos a reunião pacífica em tempos de paz, exigindo tão-somente a comunicação à autoridade

competente, veja-se, comunicação, não se trata de requerimento, de autorização, pois a

comunicação é apenas para que a autoridade garanta a segurança dos protagonistas do evento.

Assim dispõe o preceito constitucional:

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem

armas, em locais abertos ao público, independentemente de

autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente

convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso

à autoridade competente;

A paz referida no dispositivo, a meu ver, faz referência ao que se denomina de ordem

pública tão decantada no direito penal, e não só por contraponto ao tempo de guerra.

A liberdade de reunião prescrita no art. 5°, inciso XVI da Constituição de República

pode ser exercitada desde que: a) seja pacifica, sem a pratica de violência de qualquer espécie e

contra quem quer que seja, de sorte que se se transformar em tumulto, colocando em risco bens

juridicamente protegidos, a autoridade pública pode e deve intervir na medida do estritamente

necessário ao restabelecimento da ordem pública e proteção de direitos. Se possível identificar e

neutralizar os responsáveis pelo tumulto, restabelecendo-se a ordem pública, e garantir que a

reunião ou manifestação prossiga regularmente, é o que se impõe; b) mesmo que pacifica, é

vedado a quem quer que seja participar da reunião ou manifestação, portanto armas de qualquer

espécie, ou objetos que sirvam como tal; c) o local deve ser aberto ao público, como praças e

vias públicas, mas não se afigura admissível que um grupo reduzido de manifestantes obste o
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uso das vias públicas pela população em geral; a ocupação total do espaço de vias públicas,

interruptiva do trânsito, por exemplo, só será admissível, em tese, se a quantidade de

participantes for tal que sem essa ocupação ver-se-ia frustrado o evento ou minimizada sua

importância e significação; d) a reunião ou manifestação não pode frustrar outra anteriormente

convocada para o mesmo local; e) deve haver prévio aviso à autoridade ou autoridades

competentes, assim consideradas aquelas responsáveis pela ordem pública e preservação dos

locais a serem utilizados pelos que querem se reunir e manifestar-se. Previamente avisadas, e

com antecedência razoável, as autoridades poderão planejar o acompanhamento da reunião, e a

adoção de providências mitigadoras dos seus eventuais impactos negativos em termos, por

exemplo, de mobilidade urbana, atuando de forma preventiva e, se absolutamente necessário, até

de forma repressiva.

Os cientistas políticos BOBBIO, MANTTEUCCI e PASQUINO em “Dicionário de

política. 11 ed. Brasília: UNB: 1998, pg. 851”, por exemplo, asseveram que a definição de ordem

pública é utilizada:

“como sinônimo de convivência ordenada,

segura, pacífica e equilibrada, isto é, normal e conveniente

aos princípios gerais de ordem desejados pelas opções de

base que disciplinam a dinâmica de um ordenamento. Nessa

hipótese, ordem pública constitui objeto de regulamentação

pública para fins de tutela preventiva, contextual e sucessiva

ou repressiva (...). Com a variação da inspiração ideológica e

dos princípios orientadores (democráticos ou autocráticos,

por exemplo), cada ordenamento dará uma disciplina própria

(ampla ou restrita) das hipóteses de intervenção normativa e

de administração direta tendentes a salvaguardar a ordem

pública.”

Não obstante, os ofícios encaminhados a Autoridade Policial, segundo o artigo 39, §

1º, da Lei 9.504/971, sobre informações quanto a realização de eventos políticos para a data de

12 de novembro de 2020, no município de Icatu/MA, a Coligação “ICATU, CIDADE DE TODOS”,

garantiu a prioridade em sua realização, em virtude de ter informado com mais brevidade do

evento, na forma do artigo art. 39, § 1º, da Lei 9.504/97.
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Como se ver, as coligações “ICATU, CIDADE DE TODOS ” e ““JUNTOS POR ICATU”,

que pretendem a realização de evento político para o mesmo dia (12/11), praticamente no mesmo

percurso e horário, informaram a autoridade policial, a primeira no dia em 03/11/2020 e

06/11/2020 respectivamente. No entanto perante a Autoridade Policial, os representantes fizeram

em 28 de setembro de 2020.

É certo que a reunião em espaço público deve ser oportunizada em condições seguras

para os usuários, tendo o Comandante da Polícia Militar atuante informado que não dispõe de

condições materiais e humanas para garantir dois eventos simultâneos.

Data venia ao representado, é de se reconhecer a existência de outros direitos,

individuais e coletivos, cujo exercício depende do uso de vias públicas e de equipamentos aos

quais deve ser assegurado o acesso pelos cidadãos em geral, de forma tão rápida e segura

quanto possível. Direito à circulação pelas estradas e sistema viário da cidade, de acesso aos

locais de consumo, de trabalho e à própria residência ou domicílio, e estabelecimentos de ensino

e de atendimento médico-hospitalar. Direito à fruição, enfim, de tudo que seja inerente à

cidadania, ao estado de liberdade, especialmente de ir, vir e permanecer, transitando e ficando

em locais públicos e particulares consoantes sua destinação legal. Todos esses direitos não

podem ser inviabilizados de inopino ao ensejo de manifestações públicas, especialmente as não

organizadas e não comunicadas previamente a quem de direito, ou precariamente organizadas, e

em locais e horários que provocam, e por tempo prolongado, o caos urbano ou extrema

dificuldade não apenas ao tráfego e trânsito de veículos e pedestres, mas à própria atuação de

agentes responsáveis pela segurança pública.

O exercício dos direitos consagrados no art. 5° da Constituição da República deve ser,

evidentemente, assegurado, mas desde que exercido de forma a não inviabilizar de forma

desarrazoada o exercício de outros direitos também constitucionais, sem embargo de que, diante

de eventuais colisões de direitos,caiba ponderar quais os que, nas circunstâncias, devem

momentaneamente preponderar. Mas essa ponderação há de ser levada a efeito consoante a

hierarquia de valores e bens juridicamente protegidos pelo ordenamento jurídico.

Tal exercício de direito de reunião deve, portanto, ser sopesado em relação a outros

existentes no ordenamento jurídico, não desconhecendo tal ordem de ideias o Pacto Internacional

de Direitos Civis e Políticos2, artigo 21:

O direito de reunião pacifica será reconhecido. O
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exercício desse direito estará sujeito apenas às

restrições previstas em lei e que se façam necessárias,

em uma sociedade democrática, no interesse da

segurança nacional, da segurança ou da ordem pública,

ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os

direitos e as liberdades das demais pessoas.

Seria demasiado acreditar, pueril mesmo, que o evento colidente e “ajustado” em seu

conteúdo e forma teria ou terá o condicionamento informado, mesmo porque não é informado o

contingente esperado de participantes e demais condicionantes, tais como as medidas de saúde

e demais atos para assegurar sua promoção; mas tal seria mesmo desnecessário, por óbvio, os 2

(dois) eventos marcados para hoje se ocorrerem irão movimentar toda a cidade, instalando-se o

caos ante a animosidade entre os grupos envolvidos.

O evento tal como informado carece de elementos para auxiliar a tomada de

providências de cunho organizacional apropriadas à proteção dos direitos dos manifestantes e de

terceiros pelos órgãos públicos. Remanesce a insuficiência do contingente policial para a

realização das atividades profiláticas de segurança uma vez que os eventos se desenvolverão

simultaneamente, e, dos demais atores públicos tais como os profissionais da área de saúde que

deverão estar de prontidão para eventuais intercorrências.

A área comunicada do evento, se trata de uma região de entroncamento, às margens

de Rodovia Pública, que exige atenção redobrada de segurança, inclusive de trânsito.

Dispõe o § 1º, do artigo 1º do Código Nacional de Trânsito:

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias

por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos,

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,

estacionamento e operação de carga ou descarga.

Oras, não se podendo prover a contento a segurança das pessoas ali presentes, é

temerário que se permita a ocorrência de eventos simultâneos, sob pena de responsabilidade

daquele e de todo aquele que pôde atuar para a prevenção de possível ocorrência de ato ilícito e

se imiscuiu em seu mister, em direito penal chamado de omissão causal, resultante da teoria da

actio libera in causa (“a causa da causa também é causa do que foi causado”).

Afinal o trânsito seguro é um direito de todos, pelo menos é o que dispõe o parágrafo
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2º do mesmo artigo:

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito

de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema

Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas

competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse

direito.

Somente um irresponsável, leviano, descomprometido com o bem-estar dos cidadãos

promoveria um evento nestas condições.

A propósito do tema o STF reconheceu a repercussão geral no que diz com a

discussão em torno da necessidade de comunicação prévia da realização da reunião à autoridade

(RE 806.339 RG/SE, rel. min. Marco Aurélio, j. em 8/10/2015), bem como quanto à legitimidade

constitucional do uso de máscaras nos casos de reuniões e manifestações, em especial a partir

de iniciativas legislativas promovidas quando e na sequência da onda de protestos que agitaram

o Brasil em 2013 (ARE905.149 RG/RJ, rel. min. Roberto Barroso, j. em 25/8/2016).

Especificamente no primeiro caso (RE 806.339), a situação fática submetida ao crivo do Poder

Judiciário envolvia ocupação e interdição de via pública federal (BR-101) para fins de reunião e

manifestação, sem prévia comunicação formal à autoridade competente. Frise-se, além disso,

que a autoridade responsável – Polícia Rodoviária Federal da respectiva região -, teve ciência

dos fatos um dia antes da reunião, por intermédio de ofício enviado pelo Ministério da Justiça,

que, por sua vez, tomou conhecimento da reunião/manifestação por meio de um boletim

distribuído pelo Sindicato dos Petroleiros dos estados de Sergipe e Alagoas. Naquela ocasião, o

pleito liminar foi deferido em favor da União, sendo o feito julgado procedente em primeiro e

segundo graus, e então submetido ao STF, em julgamento ainda não concluído. Sob a Relatoria

do Ministro Marco Aurélio, a Corte Superior iniciou a discussão da matéria no sentido de que "o

exercício do direito de reunião pacífica deve ser precedido de aviso à autoridade competente, não

podendo implicar a interrupção do trânsito em rodovia"

Vale menção que no Maranhão que o clima é tenso nas regiões, muito por culpa dos

próprios correligionários que agem ao que parece, não com o escopo legítimo que justifica suas

atuações, mas como verdadeiras facções, gangues, disseminando o ódio ao invés de harmonia,

desordem ao invés de ordem, balbúrdia ao invés de ideias, barulho ao invés de reflexão,

intolerância ao invés de fraternidade, tudo em prejuízo da tutela do bem estar geral.
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Vê-se a atuação dos protagonistas nos rincões do Brasil por vezes, atuarem sobre a

“massa” de seus correligionários e não do povo propriamente dito, no sentido de Ortega Y

Gasset:

“O perigo que significa para o direito a existências

dessas massas reside no fato de que carecem de tradição e de

individualidade, de propriedade também e, portanto, são radicais

por causa de sua miséria. (...) A Falta de individualidade, de

tradição e de propriedade faz essas massas insensíveis às

benesses de uma situação juridicamente ordenada e assegurada; o

direito é irrelevante para elas e não é, em caso algum, um valor

pelo qual valha a pena sacrificar-se. O radicalismo termina com o

respeito ao direito dos outros.(Jacques távola Alfonsin, “O acesso à

terra como conteúdo de direitos humanos fundamentais à

alimentação e à moradia, Sergio Antônio Fabris Editor, Porto

Alegre, 2003, pg. 219; citando. Helmunt Coing em “Fundamentos

da Filosofia do Direito’ e Ortega Y Gasset em “A rebelião das

massas”)

Desta feita, o radicalismo faz com que ao invés de se discutirem propostas, se dispute

a dominação pela força, mais bruta que pelo convencimento, que seria próprio da democracia,

atuam como se fossem proculianos e sabinianos, bolcheviques e mencheviques, bem-te-vis e

cabanos, Montéquios e Capuletos, Palmeirenses e Corinthianos, devendo, tal qual a pedagogia

infantil, nessas hipóteses em que os pequeninos se digladiam diante de um brinquedo serem

privados dele, deve o direito de reunião ser disciplinado, até que chegue um dia em que se

perceba que é melhor interagirem de forma harmônica do quê serem privados dos interesses que

almejam.

Tal se deve, lamentavelmente, as mazelas socioeconomicas em que é inserida a

população e a pouca idade de nossa experiência democratica inaugurada com nossa

Constituição Federal de 1988, em seus poucos mais de 30 anos, no que me recordo Marie Jean

Antone Nicolas Carita Condorcet, que foi um dos principais ideólogos da Revolução Francesa.

Matemático, economista e filósofo, é sua uma frase que sintetiza o espírito do Movimento Francês

de oposição ao absolutismo: "Sob a mais livre das constituições, um povo ignorante é sempre
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escravo".

Assim, deve este magistrado sopesar o direito de reunião com o direito à segurança

dos cidadãos, e entendo que no presente caso, este precede àquele, nesse sentido:

“A ponderação de valores, interesses, bens ou

normas consiste em uma técnica de decisão jurídica utilizável nos

casos difíceis, que envolvem a aplicação de princípios (ou,

excepcionalmente, de regras) que se encontram em linha de

colisão, apontando soluções diversas e contraditórias para a

questão. O raciocínio ponderativo, que ainda busca parâmetros de

objetividade, inclui a seleção de normas e de fatos relevantes, com

a atribuição de pesos aos diversos elementos em disputa, em um

mecanismo de concessões recíprocas que procura preservar, na

maior intensidade possível, os valores contrapostos”. (Luis Roberto

Barroso em A Nova Interpretação Constitucional: ponderação,

direitos fundamentais e relações privadas. 2 ed. Rio de Janeiro:

Renovar, 2006, pg376)

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, considerando os horários

em que as coligações informaram a realização de seu evento político a Autoridade Policia, qual

seja, Delegado de Polícia, DECIDO QUE, a Coligação “COLIGAÇÃO ICATU CIDADE DE

TODOS”, Coligação que comunicou por último a realização de seu evento se abstenha de efetivar

sua programação, marcando-a para outra data, comunicando-se a decisão aos órgãos de

segurança (Polícia Civil e Militar) para que assim possam proceder com as providências

necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços

públicos que o evento possa afetar, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a incidir

sobre a coligação, em solidariedade com os partidos integrantes da coligação descumpridora,

acaso descumpram a presente ordem mandamental; além de responsabilização dos

representantes das coligações e dos diretórios municipais pelo crime de desobediência acaso

seja (m) realizado o (s) evento (s), e sem prejuízo de possível imputação penal pelos eventuais

crimes que ocorram durante os eventos na condição de garantes, uma vez já estando ciente da

falta de condição de segurança para a realização dos eventos nos termos do artigo 13, § 2º, “b” e

“c” do Código Penal.
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Intimem-se os interessados na pessoa dos seus representantes, bem como aos

seus candidatos ao cargo das eleições majoritárias.

Intimem-se o Ministério Público Eleitoral.

Determino que se comunique ao Comandante do Policiamento Militar em atuação

nesta Zona Eleitoral para que constate, com o efetivo de que dispõe, o cumprimento desta

decisão in loco, fazendo relato das ocorrências a este juízo.

A presente decisão serve como mandado, suprindo a necessidade de sua

expedição.

Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Icatu (MA), 12 de NOVEMBRO de 2020

 

CELSO SERAFIM JÚNIOR

Juiz Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral do Maranhão

 

 

 
1Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

 § 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade
policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta,
segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.

2À respeito do tema melhor se invocar a previsão legal contida no artigo 21 no Pacto de Direitos
Civis e Políticos que por ser um Tratado por nós firmado tem sua força cogente, obrigatória, ao
contrário da Declaração Universal dos Direitos da ONU, tal como fez o impetrante, que não é por
todos aceita como preceito de observância obrigatória, constituindo para estes mero “soft law”.
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