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PROCESSO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÕES DE 2020. SOLICITAÇÃO 
DE REQUISIÇÃO DE TROPA FEDERAL. PEDIDO FORMULADO PELO 
JUÍZO ELEITORAL. OITIVA PRÉVIA DO GOVERNADOR DO ESTADO. 
MANIFESTAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL PELA 
DESNECESSIDADE DE REFORÇO FEDERAL. INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO. 
 

______________________________________________________________RELATORIO 
 
 

O juízo eleitoral da 44ª Zona encaminhou o Ofício n. 09/2020, datado de 06/10/2020, 
informando este Tribunal da necessidade de tropas federais para a garantia do livre exercício 
do voto, da normalidade da votação e da apuração dos trabalhos. 
 
A eminente magistrada, em síntese, fundamenta o pedido de força federal nos seguintes 
fatos:  
 

- o Município de Pedras de Fogo/PB desempenha importante função na 
definição dos rumos eleitorais do Estado da Paraíba, o que tem como reflexo o 
fato de que a população acostumou-se a discutir assuntos eleitorais e políticos 
com frequência tal que mesmo em épocas não eleitorais há atritos entre os 
representantes políticos e seus correligionários; 
 
- divergências político-partidárias entre os líderes políticos locais e que já 
ensejou eventos nefastos, como a atuação de grupos de extermínios que 
vitimaram Manoel Mattos e, neste ano, Adeson Mattos, este último pré-
candidato a prefeito do Município e que vinha fazendo severas críticas à atual 
gestão; 
 
- número limitado de integrantes da Polícia Militar, dificultando o cumprimento 
de atos da Justiça Eleitoral; 
 
- a Polícia Civil não atua no policiamento ostensivo e não tem competência 
judiciária para os crimes de natureza eleitoral, além de falta de estrutura de 
delegacia nos fins de semana; 
 
- a Polícia Federal não possui pessoal suficiente para o trabalho investigativo e 
de inteligência à elucidação dos delitos eleitorais, além de que não comparece 
para dar apoio em Pedras de Fogo/PB; 
 
- ausência de competência da Polícia Rodoviária para atuação na cidade; 
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- o consumo exacerbado de bebida alcoólica nos atos eleitorais, prática de 
infrações de trânsito, aglomerações e realização de eventos em descompasso 
com as determinações da Justiça eleitoral, o que já ensejou a atuação deste 
juízo por diversas vezes; 
 
- tráfego de pessoas em cima de grades de caminhões, caçambas e carroças 
antes, durante e depois dos atos eleitorais, motocicletas com mais de três 
ocupantes, cujo volume e intensidade de ocorrências têm impedido a atuação 
da polícia militar, além de causarem barulho excessivo perturbando o sossego 
dos moradores; 

- agressões mútuas e rixas entre grupos por causa de questões políticas, de 
modo que se enfrentam nos dias de evento, mesmo tendo esta magistrada 
feito Acordo da Propaganda, dividindo os dias e locais de evento na cidade por 
coligação; 

- uso de paredões de som fazendo aglomeração de pessoas ao seu redor, 
descumprindo normas sanitárias, obrigando esta magistrada, na qualidade de 
Juíza da Justiça Comum, a baixar portaria proibitiva do uso desse tipo de veículo 
na cidade; 

- situação de instabilidade política que sempre foi observada na cidade, 
contando com o agravante nessas eleições 2020 de que crimes de homicídios 
tenham sido praticados com repercussão eleitoral ou com pretensão de influir 
nos destinos dos cargos públicos eletivos; 

Em virtude da relevância do pedido e tendo em vista a recomendação do Tribunal Superior 
Eleitoral contida no PA n. 060010513, determinei a expedição de ofício ao Excelentíssimo 
Governador do Estado da Paraíba, a fim de que Sua Excelência se manifestasse a respeito da 
referida solicitação, informando sobre a suficiência ou não do efetivo de forças estaduais de 
segurança com vistas à garantia da ordem pública no pleito de 2020 no município de Pedras 
de Fogo/PB.  
 
Em resposta juntada aos autos em 08/11/2020, o Governador do Estado comunicou a 
desnecessidade de requisição de força federal para o município de Pedras de Fogo. 

 
Conclusos os autos, trouxe o feito em mesa para julgamento. 
 
É o relatório. 
 
 
_____________________________________________________________________VOTO 
 
 
De início, ressalto que a matéria atinente à requisição de força federal nas Eleições de 2020 já 
foi enfrentada por este Tribunal nos seguintes precedentes: PA n. 0600253-
15.2020.6.15.0000, de relatoria do juiz Arthur Monteiro Fialho, julgado no dia 26 de outubro 
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de 2020 e PA n. 0600255-82.2020.6.15.0000, de relatoria do juiz ROGÉRIO ROBERTO 
GONÇALVES DE ABREU, apreciado no dia 04 de novembro de 2020. 

 
Primeiramente, importa destacar que, a teor do que dispõe a nossa Carta Maior, é dever das 
polícias federal, civil e militar a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio público. 1 

 
Por outro lado, a própria Constituição Federal atribui, em caráter excepcional e por iniciativa 
dos poderes constitucionais, essa competência às Forças Armadas, in verbis: 
 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, 
a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem.  

 
O Código Eleitoral, por seu turno, confere aos juízes eleitorais competência para promover as 
“diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral”, bem como a 
adoção de “todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos da eleição” (art. 
35, IV e XVII), estabelecendo, ainda, a possibilidade de requisição, pelo Tribunal Superior, de 
força federal quando indispensável ao cumprimento da lei, à execução das decisões dos 
tribunais e à garantia da boa ordem dos trabalhos eleitorais (art. 23, XIV, e art. 30, XII).2 
 
Por fim, a Resolução do TSE nº 21.843/2004, que regulamenta o processo de requisição, 
estabelece, em seu art. 1º, § 2º, que “O pedido será acompanhado de justificativa – contendo 
os fatos e circunstâncias de que decorra o receio de perturbação dos trabalhos eleitorais –, 

 
1 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
 

 I – polícia federal; 
 II – polícia rodoviária federal; 
 III – polícia ferroviária federal; 
 IV – polícias civis 
 V – polícias militares e corpos de bombeiros militares 

 
 § 1º. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira,  
destina-se a: 

 
 IV – exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.  

 
 § 4º. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

 
 § 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 
 
 
2 Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior: 

 
 XIV – requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais 
que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração;” 
 
 Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos tribunais regionais: 
 
 XII – requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões e solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal;”  
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que deverá ser apresentada, separadamente, para cada zona eleitoral, com indicação do 
endereço e do nome do juiz eleitoral a quem o efetivo da força federal deverá se apresentar”. 

 
Em que pese a previsão de requisição de efetivo federal mediante justificativa do juízo 
eleitoral e movida em virtude de receio de perturbação dos trabalhos eleitorais, no presente 
caso, é de se considerar a manifestação do Governador do Estado que afirmou ser 
desnecessária a referida requisição, sendo suficiente a atuação das forças de segurança 
estadual para a garantia da ordem pública no município de Pedras de Fogo/PB (ID 6984947). 
 
Eis a resposta de Sua Excelência: 
 

Ao cumprimentá-lo, e em atenção ao ofício 66/2020-
TREPB/PTRE/DG/SJI/CRIP/SEDRODAP, que versa sobre a garantia da 
lei e da ordem no município de Pedras de Fogo, comunicamos a Vossa 
Excelência que de acordo com as informações prestadas pela Polícia 
Militar e da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, ser 
desnecessária a requisição de tropas federais para garantir a ordem 
pública no citado município. 
Destarte, as forças de segurança estadual empreende esforços no 
sentido de garantir a segurança pública ordinária da população, além 
de irrestrito apoio junto a esse Tribunal, com vistas a realização do 
pleito eleitoral que se avizinha, com a guarda de urnas, policiamento 
dos locais de votação e das áreas de circunscrição das respectivas 
zonas eleitorais, garantindo, desta forma o livre exercício do voto aos 
eleitores dos 223 municípios paraibanos.  

 
 

Assim, verificado no caso concreto que o Chefe do Executivo Estadual manifestou-

se pela desnecessidade da requisição de tropas federais para garantir a ordem pública no 

município de Pedras de Fogo e considerando que o pedido de requisição de tropas federais 

tem caráter excepcionalíssimo, voto pelo indeferimento do pedido. 
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