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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CARTÓRIO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE MARACAJU MS
  
  
PETIÇÃO CÍVEL nº  0600376-46.2020.6.12.0016 
REQUERENTE: COLIGAÇÃO MAIS DESENVOLVIMENTO, MAIS EMPREGOS E MAIS
FUTURO 
Advogado do REQUERENTE: ALESSANDRE VIEIRA - MS6486 
REQUERIDO: ELEICAO 2020 LENILSO CARVALHO ANTUNES PREFEITO 
Juiz Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS 
 

JUNTADA 
 

 
 

CERTIFICO que nesta data foi juntado aos presentes autos eletrônicos as mensagens
eletrônicas encaminhadas, que segue anexo.
MARACAJU, MS, 31 de outubro de 2020
 

SHIRLEY DE JESUS MELO HERECK
Cartório da 016ª ZONA ELEITORAL DE MARACAJU MS
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De : ZE16 <ze16@tre-ms.jus.br>

Assunto : DECISÃO LIMINAR URGENTE - CUMPRIMENTO NA
DATA DE HOJE - 31/10/2020

Para : 2cipmadm@gmail.com

Zimbra ze16@tre-ms.jus.br

DECISÃO LIMINAR URGENTE - CUMPRIMENTO NA DATA DE HOJE - 31/10/2020

Sáb, 31 de Out de 2020 15:11

Boa Tarde!

Por ordem do MM. Juiz Eleitoral, encaminho a decisão liminar abaixo exarada.
Respeitosamente,

Shirley de Jesus Melo
Chefe de Cartório
16ªZE Maracaju/MS

PETIÇÃO CÍVEL nº  0600376-46.2020.6.12.0016
REQUERENTE: COLIGAÇÃO MAIS DESENVOLVIMENTO, MAIS EMPREGOS E MAIS
FUTURO
Advogado do REQUERENTE: ALESSANDRE VIEIRA - MS6486
REQUERIDO: ELEICAO 2020 LENILSO CARVALHO ANTUNES PREFEITO
Juiz Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS

DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pela Coligação Mais Desenvolvimento, Mais
Empregos e Mais Futuro em face da Coligação Lado a Lado Por Maracaju,  visando à
concessão de tutela de urgência inaudita altera parte para abstenção da realização de
carreata/passeata marcada para o dia 31/10/2020, às 15h, sob pena de aplicação de
multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento. Não sendo
este  o  entendimento,  requer  subsidiariamente  seja  concedida  a  tutela  de  urgência
inaudita altera parte para que a representada seja obrigada a cumprir as regras mínimas
para os atos de propaganda eleitoral prevista da Resolução TRE/MS n.º 700, sob pena de
aplicação  de  multa  no  valor  de  R$30.000,00  (trinta  mil  reais),  em  caso  de
descumprimento.
E no mérito, o representante pede total procedência da presente representação para que
a representada se abstenha de realizar atos comunicados, assim como qualquer outro da
mesma natureza, enquanto perdurar as medidas de restrições sanitárias em razão do
COVID-19.
É o breve relatório.
Analisando  a  representação  em  tela,  bem  como  os  documentos  acostados,  o
representante sustenta que o município de Maracaju encontra-se inserido na classificação
vermelha no que tange à necessidade de medidas restritivas de prevenção ao COVID-19.
Tendo em vista  as  provas  dos  autos,  observa-se  o  descumprimento  das  normas  de
segurança sanitária durante os eventos realizados pela representada, evidenciando grave
irregularidade.
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Deste feito, concluo que há nos autos elementos necessários ao deferimento do pedido
liminar.  Presente,  portanto,  o  fumus  boni  iuris,  quanto  ao  desaconselhamento  na
realização de atos públicos com aglomeração de pessoas, o que coloca em grave risco a
saúde dos participantes.  E,  no que tange ao periculum in mora,  é  tão evidente que
dispensa maiores comentários, visto que o ato está marcado para se realizar na presente
data, quer seja 31/10/2020.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para o fim de SUSPENDER a carreata/passeata
marcada  pela  coligação  representada,  agendada  para  o  dia  31  de  outubro  de  2020
(HOJE), sob pena de incorrer em multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reis), sem prejuízo da
responsabilização penal e eventuais desdobramentos na seara cível eleitoral cabíveis.
Oficie-se à Polícia Militar comunicando a presente decisão, que ficará autorizada a fazer a
dispersão dos participantes, utilizando-se dos meios estritamente necessários.
Autorizo que a intimação da presente decisão ocorra através de mensagem eletrônica
pelo endereço contido no DRAP da Coligação representada.
Cite-se e intime-se a representada para, querendo, apresentar defesa em 02 (dois) dias,
especificando  as  provas  que  pretende  produzir,  juntando  procuração  nos  autos  do
processo.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Maracaju/MS, 31 de outubro de 2020.

Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS
 Juiz da 016ª ZONA ELEITORAL DE MARACAJU MS
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De : ZE16 <ze16@tre-ms.jus.br>

Assunto : DECISÃO LIMINAR URGENTE - CUMPRIMENTO NA
DATA DE HOJE - 31/10/2020

Para : Odilon Mendes
<campanha2020lenilso@gmail.com>

Zimbra ze16@tre-ms.jus.br

DECISÃO LIMINAR URGENTE - CUMPRIMENTO NA DATA DE HOJE - 31/10/2020

Sáb, 31 de Out de 2020 15:12

Boa Tarde!

Por ordem do MM. Juiz Eleitoral, encaminho a decisão liminar abaixo exarada.
Respeitosamente,

Shirley de Jesus Melo
Chefe de Cartório
16ªZE Maracaju/MS

PETIÇÃO CÍVEL nº  0600376-46.2020.6.12.0016
REQUERENTE: COLIGAÇÃO MAIS DESENVOLVIMENTO, MAIS EMPREGOS E MAIS
FUTURO
Advogado do REQUERENTE: ALESSANDRE VIEIRA - MS6486
REQUERIDO: ELEICAO 2020 LENILSO CARVALHO ANTUNES PREFEITO
Juiz Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS

DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pela Coligação Mais Desenvolvimento, Mais
Empregos e Mais Futuro em face da Coligação Lado a Lado Por Maracaju,  visando à
concessão de tutela de urgência inaudita altera parte para abstenção da realização de
carreata/passeata marcada para o dia 31/10/2020, às 15h, sob pena de aplicação de
multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento. Não sendo
este  o  entendimento,  requer  subsidiariamente  seja  concedida  a  tutela  de  urgência
inaudita altera parte para que a representada seja obrigada a cumprir as regras mínimas
para os atos de propaganda eleitoral prevista da Resolução TRE/MS n.º 700, sob pena de
aplicação  de  multa  no  valor  de  R$30.000,00  (trinta  mil  reais),  em  caso  de
descumprimento.
E no mérito, o representante pede total procedência da presente representação para que
a representada se abstenha de realizar atos comunicados, assim como qualquer outro da
mesma natureza, enquanto perdurar as medidas de restrições sanitárias em razão do
COVID-19.
É o breve relatório.
Analisando  a  representação  em  tela,  bem  como  os  documentos  acostados,  o
representante sustenta que o município de Maracaju encontra-se inserido na classificação
vermelha no que tange à necessidade de medidas restritivas de prevenção ao COVID-19.
Tendo em vista  as  provas  dos  autos,  observa-se  o  descumprimento  das  normas  de
segurança sanitária durante os eventos realizados pela representada, evidenciando grave
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irregularidade.
Deste feito, concluo que há nos autos elementos necessários ao deferimento do pedido
liminar.  Presente,  portanto,  o  fumus  boni  iuris,  quanto  ao  desaconselhamento  na
realização de atos públicos com aglomeração de pessoas, o que coloca em grave risco a
saúde dos participantes.  E,  no que tange ao periculum in mora,  é  tão evidente que
dispensa maiores comentários, visto que o ato está marcado para se realizar na presente
data, quer seja 31/10/2020.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para o fim de SUSPENDER a carreata/passeata
marcada  pela  coligação  representada,  agendada  para  o  dia  31  de  outubro  de  2020
(HOJE), sob pena de incorrer em multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reis), sem prejuízo da
responsabilização penal e eventuais desdobramentos na seara cível eleitoral cabíveis.
Oficie-se à Polícia Militar comunicando a presente decisão, que ficará autorizada a fazer a
dispersão dos participantes, utilizando-se dos meios estritamente necessários.
Autorizo que a intimação da presente decisão ocorra através de mensagem eletrônica
pelo endereço contido no DRAP da Coligação representada.
Cite-se e intime-se a representada para, querendo, apresentar defesa em 02 (dois) dias,
especificando  as  provas  que  pretende  produzir,  juntando  procuração  nos  autos  do
processo.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Maracaju/MS, 31 de outubro de 2020.

Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS
 Juiz da 016ª ZONA ELEITORAL DE MARACAJU MS
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De : 2CIPM MARACAJU <2cipmadm@gmail.com>

Assunto : Re: DECISÃO LIMINAR URGENTE - CUMPRIMENTO
NA DATA DE HOJE - 31/10/2020

Para : ZE16 <ze16@tre-ms.jus.br>

Zimbra ze16@tre-ms.jus.br

Re: DECISÃO LIMINAR URGENTE - CUMPRIMENTO NA DATA DE HOJE -
31/10/2020

Sáb, 31 de Out de 2020 15:24

Acuso o recebimento. TEN Louveira 

Em sáb, 31 de out de 2020 13:12, ZE16 <ze16@tre-ms.jus.br> escreveu:
Boa Tarde!

Por ordem do MM. Juiz Eleitoral, encaminho a decisão liminar abaixo exarada.
Respeitosamente,

Shirley de Jesus Melo
Chefe de Cartório
16ªZE Maracaju/MS

PETIÇÃO CÍVEL nº  0600376-46.2020.6.12.0016
REQUERENTE: COLIGAÇÃO MAIS DESENVOLVIMENTO, MAIS EMPREGOS E
MAIS FUTURO
Advogado do REQUERENTE: ALESSANDRE VIEIRA - MS6486
REQUERIDO: ELEICAO 2020 LENILSO CARVALHO ANTUNES PREFEITO
Juiz Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de representação eleitoral ajuizada pela Coligação Mais Desenvolvimento, Mais
Empregos e Mais Futuro em face da Coligação Lado a Lado Por Maracaju, visando à
concessão de tutela de urgência inaudita altera parte para abstenção da realização de
carreata/passeata marcada para o dia 31/10/2020, às 15h, sob pena de aplicação de
multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil  reais) em caso de descumprimento. Não
sendo  este  o  entendimento,  requer  subsidiariamente  seja  concedida  a  tutela  de
urgência inaudita altera parte para que a representada seja  obrigada a cumprir  as
regras mínimas para os atos de propaganda eleitoral prevista da Resolução TRE/MS n.º
700, sob pena de aplicação de multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), em
caso de descumprimento.

E no mérito, o representante pede total procedência da presente representação para
que a representada se abstenha de realizar atos comunicados, assim como qualquer
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outro da mesma natureza, enquanto perdurar as medidas de restrições sanitárias em
razão do COVID-19.

É o breve relatório.

Analisando  a  representação  em  tela,  bem  como  os  documentos  acostados,  o
representante  sustenta  que  o  município  de  Maracaju  encontra-se  inserido  na
classificação vermelha no que tange à necessidade de medidas restritivas de prevenção
ao COVID-19.

Tendo em vista as provas dos autos, observa-se o descumprimento das normas de
segurança  sanitária  durante  os  eventos  realizados  pela  representada,  evidenciando
grave irregularidade.

Deste feito, concluo que há nos autos elementos necessários ao deferimento do pedido
liminar.  Presente,  portanto,  o  fumus  boni  iuris,  quanto  ao  desaconselhamento  na
realização de atos públicos com aglomeração de pessoas, o que coloca em grave risco
a saúde dos participantes. E, no que tange ao periculum in mora, é tão evidente que
dispensa  maiores  comentários,  visto  que  o  ato  está  marcado  para  se  realizar  na
presente data, quer seja 31/10/2020.

Ante  o  exposto,  DEFIRO  o  pedido  liminar  para  o  fim  de  SUSPENDER  a
carreata/passeata marcada pela coligação representada, agendada para o dia 31 de
outubro de 2020 (HOJE), sob pena de incorrer em multa de R$ 30.000,00 (trinta mil
reis), sem prejuízo da responsabilização penal e eventuais desdobramentos na seara
cível eleitoral cabíveis.

Oficie-se à Polícia Militar comunicando a presente decisão, que ficará autorizada a fazer
a dispersão dos participantes, utilizando-se dos meios estritamente necessários.

Autorizo que a intimação da presente decisão ocorra através de mensagem eletrônica
pelo endereço contido no DRAP da Coligação representada.

Cite-se e intime-se a representada para, querendo, apresentar defesa em 02 (dois)
dias, especificando as provas que pretende produzir, juntando procuração nos autos do
processo.

Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.

Maracaju/MS, 31 de outubro de 2020.

Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS

 Juiz da 016ª ZONA ELEITORAL DE MARACAJU MS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CARTÓRIO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE MARACAJU MS
  
PETIÇÃO CÍVEL nº  0600376-46.2020.6.12.0016 
REQUERENTE: COLIGAÇÃO MAIS DESENVOLVIMENTO, MAIS EMPREGOS E MAIS
FUTURO 
Advogado do REQUERENTE: ALESSANDRE VIEIRA - MS6486 
REQUERIDO: ELEICAO 2020 LENILSO CARVALHO ANTUNES PREFEITO 
Juiz Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS
  
 

DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pela Coligação Mais Desenvolvimento, Mais
Empregos e Mais Futuro em face da Coligação Lado a Lado Por Maracaju, visando à concessão
de tutela de urgência inaudita altera parte para abstenção da realização de carreata/passeata
marcada para o dia 31/10/2020, às 15h, sob pena de aplicação de multa no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais) em caso de descumprimento. Não sendo este o entendimento, requer
subsidiariamente seja concedida a tutela de urgência inaudita altera parte para que a
representada seja obrigada a cumprir as regras mínimas para os atos de propaganda eleitoral
prevista da Resolução TRE/MS n.º 700, sob pena de aplicação de multa no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais), em caso de descumprimento.
E no mérito, o representante pede total procedência da presente representação para que a
representada se abstenha de realizar atos comunicados, assim como qualquer outro da mesma
natureza, enquanto perdurar as medidas de restrições sanitárias em razão do COVID-19.
É o breve relatório.
Analisando a representação em tela, bem como os documentos acostados, o representante
sustenta que o município de Maracaju encontra-se inserido na classificação vermelha no que
tange à necessidade de medidas restritivas de prevenção ao COVID-19.
Tendo em vista as provas dos autos, observa-se o descumprimento das normas de segurança
sanitária durante os eventos realizados pela representada, evidenciando grave irregularidade.
Deste feito, concluo que há nos autos elementos necessários ao deferimento do pedido liminar.
Presente, portanto, o fumus boni iuris, quanto ao desaconselhamento na realização de atos
públicos com aglomeração de pessoas, o que coloca em grave risco a saúde dos participantes. E,
no que tange ao periculum in mora, é tão evidente que dispensa maiores comentários, visto que o
ato está marcado para se realizar na presente data, quer seja 31/10/2020.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para o fim de SUSPENDER a carreata/passeata
marcada pela coligação representada, agendada para o dia 31 de outubro de 2020 (HOJE), sob
pena de incorrer em multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reis), sem prejuízo da responsabilização
penal e eventuais desdobramentos na seara cível eleitoral cabíveis.
Oficie-se à Polícia Militar comunicando a presente decisão, que ficará autorizada a fazer a
dispersão dos participantes, utilizando-se dos meios estritamente necessários.
Autorizo que a intimação da presente decisão ocorra através de mensagem eletrônica pelo
endereço contido no DRAP da Coligação representada.
Cite-se e intime-se a representada para, querendo, apresentar defesa em 02 (dois) dias,
especificando as provas que pretende produzir, juntando procuração nos autos do processo.
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Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS

 Juiz da 016ª ZONA ELEITORAL DE MARACAJU MS

Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Maracaju/MS, 31 de outubro de 2020.

Num. 25691093 - Pág. 2



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CARTÓRIO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE MARACAJU MS
  

  
PETIÇÃO CÍVEL nº  0600376-46.2020.6.12.0016 
REQUERENTE: COLIGAÇÃO MAIS DESENVOLVIMENTO, MAIS EMPREGOS E MAIS
FUTURO 
Advogado do REQUERENTE: ALESSANDRE VIEIRA - MS6486 
REQUERIDO: ELEICAO 2020 LENILSO CARVALHO ANTUNES PREFEITO 
Juiz Dr. MARCO ANTÔNIO MONTAGNANA MORAIS 
 
 

CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 
 

CERTIFICO que em 31/10/2020 09:21:48  o processo nº  0600376-46.2020.6.12.0016 foi
protocolado neste Juízo Eleitoral.
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Anexa. 
URGENTE - TUTELA 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 16ª ZONA ELEITORAL 

EM MARACAJU-MS. 

 

 

URGENTE! 

 

COLIGAÇÃO MAIS DESENVOLVIMENTO, MAIS 

EMPREGOS e MAIS FUTURO, constituída pelos partidos 

PSDB/DEM/PSL/PODEMOS/PP/SOLIEDARIEDADE, representante legítima da 

agremiação política, inscrita no CNPJ sob o nº 38.643.355/0001-71, sediada na Rua 

Antônio de Souza Marcondes, nº 2.420, Bairro Centro, no município de 

Maracaju/MS,CEP 79.150-000, por meio do Advogado que esta subscreve, 

regularmente inscrito na OAB/MS, sob o nº 6.486, com escritório profissional à Av. 

Mario Correa, nº 561, Bairro Centro, no município de Maracaju/MS, com endereço 

eletrônico e-mail ale@avadvogados.adv.br, onde recebe intimações, nos termos do 

mandato (em anexo), vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com 

fulcro no artigo 15 da Resolução nº 23.600, de 12 de dezembro de 2019 do Tribunal 

Superior Eleitoral, ingressar com PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, em face de, COLIGAÇÃO LADO A LADO POR MARACAJU 

constituída pelos partidos MDB – PT – PATRIOTA – PL, agremiação política 

inscrita no CNPJ sob o n° 38.633.016/0001-04, sediada na Rua Major Carlos da Silva, 

n° 1166, Bairro Vila Juquita, no Município de Maracaju/MS, pelos fatos e 

fundamentos a seguir delineados. 

 

I – DOS FATOS 

 

Em 10 de outubro de 2020 (primeira adesivagem), 

no período da tarde, no dia 17 de outubro de 2020 (segunda adesivagem), no dia 21 

de outubro de 2020 (largada da primeira caminhada Força 15 na rua), no dia 29 de 

outubro de 2020 (reunião eleitoral), houveram vários eventos relativos a campanha 

do candidato a Prefeito Lenilso Carvalho, conforme se demonstra nas imagens.  

De acordo com o que restou divulgado na mídia 

local, os eventos se constituíram em caminhadas, adesivagens, reuniões e, pelas 

fotos e vídeos (em anexo), verifica-se que muitas pessoas presentes nos eventos não 

faziam uso de máscaras, além de encontrarem-se aglomeradas. 

Verifica-se, assim, que mesmo ciente da gravidade 

e da situação pandêmica vivenciada, não houve respeito às medidas sanitárias de 

combate ao Covid-19. 

Assim, diante da flagrante violação aos decretos 

restritivos, a propositura da presente representação eleitoral é medida impositiva, 
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mormente diante do fato de estar agendada para o dia 31/10/2020 (sábado), das 

15h às 18h, outra carreata/passeata pela coligação, nominada de CAMINHADA DA 

FORÇA 15, foi divulgada de forma massiva convocando a todos os apoiadores, cabos 

eleitorais e correligionários para o evento, conforme demostrada nos convites, 
vídeos e publicações em redes sociais (em anexo). 

Veja, Excelência, que esta é medida justa, eis que 

no bojo da ação 0600374-76.2020.6.12.0016 foi exarada decisão liminar 

cancelando o evento desta Solicitante, de forma que a permissão/manutenção da 

passeata de uma coligação, e o cancelamento da passeata de outra é altamente 

temerário.  

Posto isto, requesta a aplicação da justiça, para 

que se garanta o equilíbrio eleitoral do pleito, pois a realização de um evento, e a 

suspensão de outra, prejudica a competição e compromete a higidez eleitoral.  

 

II - FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Inicialmente, ainda que pareça desnecessário, 

reputo relevante tecer breves comentários no que concerne a situação de pandemia 

enfrentada por toda a população mundial e, principalmente, o Brasil. 

Como é notório, o mundo atravessa, desde o início 

de 2020, uma pandemia, causada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2). Trata-se do 

mais grave e mortífero evento de saúde nos últimos 102 anos, desde a pandemia de 

gripe de 1918-1919, indevidamente apelidada de “gripe espanhola”. Em 30 de 

janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 

Em 29 de outubro de 2020, o mundo já contava 

com mais de 44 milhões de pessoas contaminadas e 1.177.538 mortas, segundo 

levantamento diário da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. 

No Brasil, mesmo considerando a conhecida 

subnotificação dos casos (devida, entre outras razões, à baixa testagem 

populacional), até o dia 28 de outubro de 2020 haviam sido contabilizados 

5.465.270 contaminados e 158.456 mortos, segundo dados oficiais divulgados pelo 

Ministério da Saúde. 

A situação da pandemia no Brasil é de extrema 

gravidade, porque diferentemente de outros países, atingiu um número elevado de 

contaminados e mortos que não decresce de forma significativa, mesmo após meses. 

Os números da pandemia no Estado de Mato 

Grosso do Sul são e continuam elevados, apesar do transcurso do tempo desde o 

início do evento. Conforme dados reunidos pela Secretaria de Estado de Saúde, até 

o dia de 29 de outubro de 2020, foram 81.443 contaminados e 1.581 mortos. 
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Diante do cenário ora apresentado, ao julgar 

Medida Cautelar na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6.341/DF, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a competência dos estados-membros e dos municípios 

para normatizar suas próprias medidas preventivas da pandemia do novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2), decisão que teve o seguinte teor, verbis: 

 

Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar 

deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de 

interpretação conforme à Constituição ao § 9 o do art. 3o da Lei no 

13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada 

esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da 

Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante 

decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, 

vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro DIAS 

TOFFOLI (Presidente), e, em parte, quanto à interpretação 

conforme à letra b do inciso VI do art. 3º , os Ministros ALEXANDRE 

DE MORAES e LUIZ FUX. Redigirá o acórdão o Ministro EDSON 

FACHIN. Falaram: pelo requerente, o Dr. LUCAS DE CASTRO RIVAS; 

pelo amicus curiae FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES – FEBRATEL, o Dr. FELIPE MONNERAT 

SOLON DE PONTES RODRIGUES; pelo interessado, o Ministro 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA, Advogado-Geral da União; 

e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. ANTÔNIO AUGUSTO 

BRANDÃO DE ARAS, Procurador-Geral da República. Afirmou 

suspeição o Ministro ROBERTO BARROSO. Ausente, 

justificadamente, o Ministro CELSO DE MELLO. Plenário, 

15.04.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência – 

Resolução 672/2020/ STF). 

 

Por essas razões, no Estado de Mato Grosso do Sul, 

as medidas restritivas atualmente em vigor foram estipuladas pelo Decreto nº 

15.462, de 25 de junho de 2020, o qual cria o Programa de Saúde e Segurança da 

Economia (Prosseguir), e institui o Comitê Gestor do Programa de Saúde e 

Segurança da Economia, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. 

O normativo citado e seu anexo impõe uma série 

de restrições ao retorno às atividades neles mencionadas, estabelecendo também o 
regime de classificação de cada município pelo sistema de bandeiras: 

O COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DA ECONOMIA (PROSSEGUIR), com 
amparo no disposto no Decreto nº 15.462, de 25 
de junho de 2020, D E L I B E R A: Art. 1º Publica-
se, na forma do Anexo desta Deliberação, a 
classificação das atividades e dos serviços, por 
faixa de risco, considerados essenciais, não 
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essenciais de baixo risco, não essenciais de médio 
risco, não essenciais de alto risco e não 
recomendados, no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul, aprovada pelo Comitê Gestor do 
Programa de Saúde e Segurança da Economia 
(PROSSEGUIR).  
Art. 2º As atividades e os serviços constantes do 
Anexo desta Deliberação devem observar os 
termos dos protocolos de biossegurança 
aplicáveis a cada setor. 
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 

Como visto, está proibida a realização de “eventos, 

festividades, celebrações e outras atividades afins, nas cidades que estejam 

classificadas nas bandeiras Preto, Vermelho e Laranja, restando permitidos 
somente naquelas classificadas como amarelo e verde.” 

Constata-se que o município de Maracaju se 

encontra inserido na classificação vermelha, indicando a necessidade de medidas 

mais restritivas de prevenção da Covid-19, dado não existir vacina ou medicamentos 
eficientes para debelar a patologia. 

Foi justamente por esse contexto de grave risco 

que a Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020 autorizou a realização 

de atos do microprocesso eleitoral com potencial de gerar aglomeração de pessoas 

e violação às medidas restritivas de contenção da Covid-19 de maneira digital. 

Tais espécies de atos coletivos presenciais, em 

desacordo com as normas sanitárias, são irregulares, devendo ser restringidos pela 

Justiça Eleitoral, seja no exercício de seu poder de polícia, seja em razão de 

representações dos legitimados, dentre os quais se encontra o Ministério Público 

Eleitoral, na forma do art. 72 da Lei Complementar e do art. 32, inciso III, da Lei nº 

8.625/93. 

Não se ignora, é verdade, que a Emenda 

Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020 vedou expressamente a possibilidade 

dos atos de propaganda eleitoral serem limitados pela legislação municipal ou pela 

Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico 

emitido por autoridade sanitária ou nacional. 

E foi justamente por essa razão que a 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul emitiu parecer técnico 

para subsidiar decisão da Justiça Eleitoral nas Eleições 2020 (Parecer nº 

153/2020 - anexo) e, assim, possibilitar ao Juízo Eleitoral limitar atos 

presenciais de propagandas eleitorais que possuem o condão de violar as 

restrições sanitárias de combate ao Covid-19. 
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Ainda, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso do Sul editou a Resolução nº 700, que dispõe sobre a propaganda 
eleitoral para o pleito de 2020 e dá outras providências. 

A referida Resolução estabelece, mais 

precisamente em seu art. 1º, regras mínimas para os atos de propaganda 
eleitoral, conforme protocolo mínimo estabelecido no §2º. 

A citada Resolução também confere ao Juiz 

Eleitoral a limitação dos atos de propaganda eleitoral, por decisão 

fundamentada nas orientações técnicas sanitárias aprovadas pelo COE – 

Centro de Operações de Emergência referente ao novo coronavírus, instituído 

pela Resolução nº 11 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, 
publicado no DOE nº 10.148, de 16.4.2020, páginas 11 e 12. 

Verifica-se, nesse diapasão, que sequer as regras 

mínimas foram respeitadas pela coligação, tais como: uso de máscaras (muitas 

pessoas estavam sem máscaras); distanciamento físico de 1,5m; ocupação de 3m 

quadrados por pessoa e evitar contato físico (pessoas andando lado a lado, 

abraçadas). 

Não obstante, mesmo ciente da gravidade e da 

situação pandêmica vivenciada, a representada ignorou a recomendação feita, 

realizando um evento totalmente em desacordo com as regras sanitárias de combate 

à Covid-19, gerando potencial risco de contaminação em massa na comarca de 

Maracaju. 

 

Decisões judiciais nesse sentido, aliás, já foram 

concedidas em nosso Estado, como ocorreu no caso do Município de Taquarussu. 

Nos autos da Representação Eleitoral nº 0600397-55.2020, o magistrado deferiu o 

pedido liminar do Ministério Púbico Eleitoral, suspendendo a carreata/passeata 

marcada por determinada coligação naquela localidade, sob pena de incorrer em 

multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

E em outros estados da República Federativa do 

Brasil, também, como caso de decisão proferida pelo TRE/PB utilizando pareceres 

técnicos exarados pelas autoridades sanitárias das respectivas localidades como 

fundamentação para a aplicação da exceção prevista na parte final do inciso VI, do 
§3º, do art. 1º da Emenda Constitucional nº 107/2020. 

 

Diante da realidade fática ora exposta e das 

restrições sanitárias no município de Maracaju/MS, classificado na bandeira 

vermelha, propõe-se a presente representação eleitoral com o fim de proibir a 

realização do ato pretendido pela coligação representada, compatibilizando-se a 

legislação eleitoral com as normas de saúde pública vigentes. 
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III - DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, visa resguardar a ocorrência de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, verbis: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. 

 

No presente caso, a probabilidade do direito 

advém dos fundamentos fáticos e jurídicos até aqui expostos, demonstrando que os 

atos presenciais do microprocesso eleitoral estão proibidas nas localidades 

classificadas pelas bandeiras preta, vermelha e laranja, situação em que se encontra 

o município de Maracaju. 

De outra banda, o periculum in mora reside no fato 

de que o ato se encontra agendado para o dia 31 de outubro de 2020, às 15h, ou seja, 

sábado, podendo a demora na análise do pedido principal resultar em completa 

ineficácia da medida. 

Sobre a tutela preventiva, vale colacionar excertos 

exarados pelo jurista Luís Guilherme Marinoni, que defender ser a tutela inibitória 

voltada para o futuro, independentemente de estar sendo dirigida para impedir a 
prática, a continuação ou repetição do ato ilícito: 

A tutela inibitória, configurando-se como tutela 

preventiva, visa a prevenir o ilícito, culminando por apresentar-se, assim, como uma 

tutela anterior à sua prática, e não como uma tutela voltada para o passado, como a 
tradicional tutela ressarcitória. 

Desta forma, presentes os pressupostos para a 

concessão do provimento jurisdicional pleiteado, este Órgão Ministerial requer seja 

liminarmente determinado ao representado, inaudita altera parte, a abstenção de 

realizar o ato comunicado. 

Em caso de descumprimento da decisão, pugna 

pela cominação de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à coligação 
representada. 

 

IV – PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 
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1) seja concedida a tutela de urgência, 

inaudita altera parte, a fim de que a representada se abstenha de realizar o ato 

comunicado (31/10/2020), assim como qualquer outro da mesma natureza 

enquanto perdurar as medidas de restrições apontadas no bojo da presente 

representação, aplicando-se a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de 

descumprimento; 

2) subsidiariamente, não sendo esse o 

entendimento de Vossa Excelência, requer seja concedida a tutela de urgência, 

inaudita altera parte, a fim de que a representada seja obrigada a cumprir as regras 

mínimas para os atos de propaganda eleitoral, previstas na Resolução nº 700, do 

TRE/MS, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

em caso de descumprimento; 

 

3) seja a representada citada para 

apresentar defesa no prazo legal; 

 

4) a produção de todos os meios de provas 

admitidas em direito, especialmente a juntada da prova documental em anexo; 

 
 

5) a total procedência desta representação, para 

que a representada se abstenha de realizar os atos comunicados, assim como 

qualquer outro da mesma natureza enquanto perdurar as medidas de restrições 

apontadas no bojo da presente representação, ou, subsidiariamente, caso deferida 

apenas a liminar constante no item “1.1”, seja a mesma confirmada, para que a 

representada seja obrigada a cumprir as regras mínimas para os atos de propaganda 

eleitoral, previstas na Resolução nº 700, do TRE/MS, em todos os atos de 

propaganda eleitoral que vier a realizar, sob pena de aplicação de multa no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.  

 

Nestes termos, 

Pede e requer deferimento.  

 

Maracaju, 31 de outubro de 2020. 

 

ALESSANDRE VIEIRA 

OAB/MS 6.486 
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