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JUSTIÇA ELEITORAL 
 044ª ZONA ELEITORAL DE PEDRAS DE FOGO PB 

 
 
Ofício nº 09/2020                                                                                     Pedras de Fogo/PB,

06/10/2020.
 
 
Ao Exmo Sr. Presidente do E. TRE/PB
Des. José Ricardo Porto
Gabinete da Presidência
 
 
Exmo. Sr. Des. Presidente.
Venho por meio deste, a douta presença de Vossa Excelência, SOLICITAR que se digne de
tomar as providências cabíveis para ENVIO de TROPAS FEDERAIS nas eleições 2020 no
Município de Pedras de Fogo/PB, que integra a 44ª Zona Eleitoral, da qual sou Juíza Eleitoral,
sobretudo, porque, após analisar os documentos acostados à inicial que deu ensejo à instauração
desse processo, bem como o parecer ministerial acostado aos autos, além do histórico que tem o
referido município, esta magistrada chegou à conclusão de que efetivamente se faz necessário o
envio da força federal para reforçar a segurança nas eleições da referida cidade. Isso, 
CONSIDERANDO:
 
I) que, em termos político-eleitorais, a cidade de Pedras de Fogo desempenha importante função
na definição nos rumos eleitorais de nosso Estado, cuja bancada legislativa e executiva atuante
nos níveis federal, estadual e municipal costumeiramente atrai a atenção de todos os segmentos
sociais, políticos e de imprensa para esta cidade, podendo facilmente ser expressada esta
grandeza eleitoral. Como tal, é correto afirmar a complexidade da disputada vaga de Prefeito e
ainda, em menor escala, da acirrada eleição para os cargos de vereador. Como reflexo imediato
desta importância política territorial, a população local acostumou-se a discutir assuntos eleitorais
e políticos com frequência tal, de maneira que são comuns, mesmo em épocas não-eleitorais,
atritos e disputas entre os representantes políticos e os seus correligionários.
II) que, agravando a tensão política, há de ser ressaltada a conhecida divergência político-
partidária entre os líderes políticos locais, a qual repercute na atuação política de líderes
estaduais e federais nesta cidade, cuja disputa já ensejou, no passado ainda presente na
memória, eventos nefastos, como a atuação de grupos de extermínio que vitimaram Manoel
Mattos, com repercussão nacional, e, neste ano, a prática de homicídio que vitimou Adson
Mattos, bem como fatos outros envolvendo armas de fogo, ameaças e investigações criminais
envolvendo candidatos e políticos locais.
III) que, à constante intervenção de programas radiofônicos contra e a favor de determinados
candidatos, mandatários e agentes políticos (já tendo este juízo eleitoral editado portarias e
proferido decisões no sentido de coibir transgressões à legislação), apenas servem para reforçar
o clima de acirramento que se verifica neste pleito.
IV) que, a Polícia militar, tem número limitado de integrantes dificultando o cumprimento de atos
da Justiça eleitoral. Como bem ressaltou o MP em seu parecer: “não bastasse o acirramento
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exacerbado das campanhas nesta cidade, é forçoso afirmar que a boa vontade e
reconhecido empenho dos valorosos homens da Polícia Militar da Paraíba no cumprimento
das determinações deste Juízo Eleitoral, têm encontrado relevante obstáculo à sua
atuação, diante do reduzido número de seu efetivo e visível desaparelhamento de sua
guarnição, seja em logística, armamentos, veículos e até mesmo equipamentos de atuação
(cones, sinalização, entre outros), insuficientes à rigorosa manutenção da ordem pública
de forma ostensiva”.
V) que, as Polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal também possuem estratégias próprias para
o período eleitoral, todavia, convém anotar que a polícia civil não atua no policiamento ostensivo
e não tem competência judiciária para os crimes de natureza eleitoral, ademais, não existe
delegacia aberta nos fins de semana na cidade – período onde mais ocorrem os atritos -
porque o plantão se dá na cidade de Alhandra/PB, distante mais de 30 km.
VI) que, a Polícia Federal, por sua vez, além de ser encarregada da autuação e processamento
dos inquéritos relacionados a crimes eleitorais, que são muitos, não possui homens em número
suficiente ao trabalho investigativo e de inteligência necessário à elucidação dos delitos eleitorais
(considerando ainda que atua em todos os outros segmentos de combate à criminalidade –
fraudes, tráfico, lavagem de dinheiro, entre outros), bem como, vale frisar, possui sede
estabelecida em distância não inferior a 60 km desta cidade, não comparecendo para dar apoio
em Pedras de Fogo/PB.
VII) que, não podemos contar com a Polícia Rodoviária Federal já que a mesma não tem
competência para atuação na área urbana de cidade, quando é notório que a atividade
criminosa eleitoral se perpetua nas madrugadas dentro da própria cidade, em favelas, becos e
vielas, locais que fogem ao controle desta conceituada instituição.
VIII) que, vem ocorrendo fatos no município, entre eles:
- 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;
- além de outras denúncias mencionadas no relatório da decisão dada no bojo do Processo
n. 0600207-26.2020.6.15.0000/TRE/PB, de Relatoria do Juiz Rogério de Abreu, onde ele deixou
de conhecer do pedido de envio de tropas federais, por se tratar de pedido feito por agremiação,
sem legitimidade, nos termos da Resolução/TSE n. 21.843/2004: a) é público e notório o clima de
insegurança e de terror que permeia o dia-a-dia do município de Pedras de Fogo, a exemplo de
assassinato, ameaças, compra de votos e de agressão a eleitores por parte de agentes políticos;
b) o pré-candidato Abson Mattos, ferrenho opositor do atual prefeito, vinha denunciado descaso
administrativo no referido município e que, após revelar ameaças sofridas (redes sociais) por
parte da oposição, ele foi executado (assassinado) alguns dias depois; c) a imprensa denunciou a
manobra para afastar delegado que vem atuando na apuração do caso; d) houve incitação de
violência por parte do vereador conhecido como “Gel Bulhões”; e) vereador Fabiano Silva
denuncia ameaças pro discordar do prefeito atual; f) pelo menos três policiais militares lotados em
Pedras de Fogo fazem segurança do Sr. Evaldo Romão, irmão do prefeito e do pré-candidato
Lucas Romão; g) o candidato Luas Romão denunciou tiros disparados em direção a sua
residência; h) candidato Manoel Junior foi ameaçado por eleitor (Crislândio Bernardino dos
Santos) do seu opositor; i)episódios de compra de votos por parte dos candidatos Lucas Romão e
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por Alison Celestino do Nascimento (“Nino da Mangueira”) dirigido ao moto-taxista Eronildo
Sebastião da Silva; j) o Secretário de Administração do município de Pedras de Fogo teria
agredido eleitor pro ouvir música do candidato de oposição do prefeito.
IX) que, enfim, existe uma 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.
Por tudo isso, entendo necessária a força de TROPAS FEDERAIS para garantir o livre exercício
do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados.
Certa do cumprimento do meu dever, renovo protestos de estima e consideração.

 
HIGYNA JOSITA SIMÕES DE ALMEIDA

Juíza Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral
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