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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 47ª ZONA ELEITORAL DO 
ESTADO DA PARAÍBA. 

 
 
 
 

   FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS NETO, brasileiro, candidato ao cargo de 
vereador no município de Pilõezinhos-PB, portador do RG 1922769 SSDS-PB e CPF 
026.854.364-05, residente e domiciliado no Sítio Balanço, SN, Zona Rural em Pilõezinhos-PB, 
vem, ante a presença ilustre de Vossa Excelência, com fundamento no art. 36, art. 96 ss da 
Lei  9.504/97 c/c  art. 1º, IV da EC nº 107/2020, apresentar: 

 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL EM RAZÃO DE PROPAGANDA IRREGULAR  

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 
 

Em desfavor de coligação “TRABALHO QUE A GENTE VÊ, MUDANÇA QUE A GENTE 
SENTE”,composta pelos partidos (PSB/PT), neste ato representado pelo Senhor CLEDSON 
LIMA ALMEIDA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF: 060.959.644-66, RG: 
2954771 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Manoel Alvino de Moura, 91, Centro, 
Pilõezinhos-PB e MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no RG 
1863580 SSP-PB e CPF 965.969.374-53, residente e domiciliada na Rua Manoel Alvino de 
Moura, 64, Pilõezinhos-PB. CEP 58.210-000 e RISOLEIDA UCHOA DE MELO, brasileira, 
casada, inscrita no RG 678309 SSP-PB e CPF 250.530.354-15, residente e domiciliada na Rua 
Manoel Alvino de Moura, 64, Pilõezinhos-PB. CEP 58.210-000, pelos fatos e fundamentos a 
seguir expostos. 

 
I – DA SÍNTESE FÁTICA 

 
  O representante é candidato ao cargo de vereador nestas eleições 

municipais, sendo parte legítima para ajuizar esta representação, ao passo em que as 
representadas, sendo MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA candidata ao cargo de prefeita 
constitucional e RISOLEIDA UCHOA DE MELO candidata ao cargo de vice-prefeita do 
município de Pilõezinhos-PB, estão sendo representadas pelo descumprimento do Decreto 
Estadual nº 40. 173 de 04 de abril de 2020 que proíbe  passeatas, arrastões ou carreatas, 
enquanto o município não atingir a meta da bandeira verde. 

 
  Consoante se depreende das imagens das redes sociais devidamente 

acompanhadas das URL´S, que seguem em anexo, as representadas violaram o artigo 1º 
do Decreto Estadual nº 40. 173 de 04 de abril de 2020, merecendo a sanção prevista na 
mesma lei, qual seja, multa no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 
   Isso porque, os vídeos e printscreens que seguem em anexo comprovam que 
até a data de hoje 10 de outubro de 2020, os representados realizaram, pelo menos, três 
passeatas e arrastões, sonegando o dever de observância ao termo de ajustamento de 
conduta e das normas sanitárias para mitigação dos efeitos da COVID-19, notadamente, 
considerando que Pilõezinhos-PB é bandeira laranja. 
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  Por outro ângulo, impende que se ressalte que no dia 11/10/2020, conforme 
divulgado pela própria candidata à prefeita, a coligação e seus integrantes estão 
organizando um “ADESIVAÇO”, pelas 14h40min, evento que gera aglomeração. 

 
   LISTA DAS URLS: 
https://www.facebook.com/1305305876146566/posts/4824143594262759/ 
https://www.instagram.com/p/CGLBOUFgkTk/?igshid=19mq5dtbp2r3m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  As provas acostadas deixam claro que são reiteradas as condutas 
transgressoras às normas jurídicas eleitorais e de proteção à saúde pública, fato que, 
inobstante a multa pecuniária configura o crime previsto no artigo 268 do Código penal, 
conquanto, as imagens captadas nos vídeos que apresentamos junto com esta inicial 
permitem aferir, seguramente, o total desrespeito à legislação às normas sanitárias. 

   
Infração de medida sanitária preventiva 

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a 

impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: 

        Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é 

funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, 

farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 

 O Decreto Estadual nº 40. 173 de 04 de abril de 2020, por sua vez, já prevê 
multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, sem prejuízo da prisão em flagrante dos 
infratores, na forma do §6º do artigo primeiro. Confiramos:  

Art. 1º O artigo 3º, do Decreto nº 40.128, de 17 de março de 

2020, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 19 de março 

de 2020, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 
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§ 3º Durante o prazo previsto no caput, e diante da 

excepcionalidade provocada pela pandemia do novo coronavírus 

(COVID 19), ficam proibidas a realização de carreatas, passeatas 

e quaisquer eventos que promovam a aglomeração de pessoas, nas 

cidades que tenham casos confirmados da doença e nas suas 

respectivas regiões metropolitanas. 

§ 4º O descumprimento das medidas determinadas para o 

enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) decretadas no âmbito 

do Estado da Paraíba ensejará ao infrator a aplicação de multa 

de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção 

de medidas administrativas, como a apreensão, interdição e o 

emprego de força policial, bem como da responsabilização civil e 

penal, pela caracterização de crime contra a saúde pública, 

tipificado no art. 268 do Código Penal. 

§ 5º Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do 

disposto no parágrafo anterior serão destinados às medidas de 

combate ao novo coronavírus (COVID-19). 

§º 6º Os agentes de segurança pública do Estado poderão efetuar 

a prisão de qualquer pessoa encontrada em flagrante delito, 

relacionado ao objeto deste Decreto, devendo conduzir o infrator 

à autoridade competente para os fins dos arts. 301 e seguintes 

do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 

Processo Penal). 

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 
   Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, motivo pelo qual deve a 
tutela de urgência ser concedida para impedir a realização do evento. 
 
   A probabilidade do direito decorre da existência de norrma jurídica vigente, 
determinando, expressamente, a proibição de realização de eventos que gerem aglomeração, 
notadamente, o Decreto Estadual nº 40. 173 de 04 de abril de 2020¸ bem ainda, das 
recomendações exaradas pelo TRE-PB e pelas Zonas Eleitorais. 
 
   O perigo de dano ou risco à utilidade do processo também estão presentes, 
pois, além do dano coletivo, decorrente da provável proliferação de doença de fácil contágil 
e alto risco de letalidade, qual seja, a COVID-19, a ultimação do evento causará prejuízo à 
parte processual que tange ao pleito de obrigação de não fazer. 
 
   Além disso, é patente que a conduta das representadas gera desequilíbrio no 
pleito eleitoral, posto que a coligação oposta e seus candidatos, ao respeitar as normas de 
regência, ficam prejudicados nas realização de sua campanha eleitoral, sendo certo que 
multas em baixos valores e o não indiciamento das promovidas nas iras do artigo 268 do CP, 
certamente proporcionarão vantagem em favor da parte adversa, estimulando a continuidade 
de condutas dessa natureza. 
 
   Pelo exposto, requer a Vossa Excelência, a concessão da tutela de urgência, 
proibindo as representadas de realizar qualquer ato de campanha que gere aglomeração, 
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especialmente, o evento “ADESIVAÇO”, designado para o dia 11/10/2020, pelas 14h40m, sob 
pena de imposição de astreintes em valor a ser fixado pelo juízo, sem prejuízo da multa 
prevista no Decreto Estadual nº 40. 173 de 04 de abril de 2020, e da configuração dos delitos 
de desobediência e prevaricação (art. 319 e 330 do CP). 
 
   Na hipótese de realização do evento, deve ser aplicado ainda o artigo 268 do 
Código Penal, e realizada a prisão em flagrante de quem estiver promovendo a aglomeração. 
 
III – DO PEDIDO 

 
   Pelo exposto, requer a Vossa Excelência, intimando-se o ilustre representante 
do Ministério Público Eleitoral para acompanhar o feito: 
 

a) A citação das representadas, para apresentar defesa, na forma da lei; 
  

b) A concessão da tutela de urgência, proibindo as representadas de realizar qualquer 
ato de campanha que gere aglomeração, especialmente, o evento “ADESIVAÇO”, 
designado para o dia 11/10/2020, pelas 14h40m, sob pena de imposição de 
astreintes em valor a ser fixado pelo juízo, sem prejuízo da multa prevista no 
Decreto Estadual nº 40. 173 de 04 de abril de 2020, e da configuração dos delitos de 
desobediência e prevaricação (art. 319 e 330 do CP). 
 

c) Na hipótese de realização do evento, deve ser aplicado ainda o artigo 268 do 
Código Penal, e realizada a prisão em flagrante de quem estiver promovendo a 
aglomeração. 

 
d) O julgamento procedente da demanda, nos seguintes termos: 

 
b.1 – Aplicação da multa de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, na forma do 
Decreto Estadual nº 40. 173 de 04 de abril de 2020; 
 
b.2 – A remessa dos autos para o Ministério Público apresentar denúncia, ante a 
configuração do delito previsto no artigo 268 do Código Penal, observando a causa 
de aumento especial prevista no parágrafo único. 

 
e) Requer o direito de prova por todos os meios jurídicos admitidos, inclusive a juntada 

das mídias que acompanham esta inciial, e as vias documental, testemunhal e 
pericial. 

 
Nestes Termos, 

Pede DEFERIMENTO. 
Em Pilõezinhos-PB, 10 de outubro de 2020. 

 
Raphael Correia Gomes Ramalho Diniz 

Advogado OAB-PB 16.068 
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