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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 5/2020 TRE/ZE020

O Dr. JORGE TADASHI KURAMOTO, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral, sediada
no município de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e na forma
da Lei etc.,

Considerando a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha, com as alterações promovidas pela
Resolução TSE nº 23.624, de 13.8.2020, em atenção às quais deve ser assegurada a lisura e a regularidade do
processo eleitoral como elementos imprescindíveis à legitimação do Estado Democrático de Direito;

Considerando as disposições insertas na Emenda Constitucional nº 107/2020, em especial, a
contida no art. 1º, § 3º, VI, que trata da impossibilidade de limitação dos atos de propaganda eleitoral pela
legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer
técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional;

Considerando a Resolução TRE/MS nº 700/2020, segundo a qual no âmbito da respectiva
circunscrição eleitoral e enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, a decisão que limitar os atos de
propaganda eleitoral presenciais deverá estar 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.

Considerando que a Resolução TRE/MS nº 700/2020 instituiu um protocolo mínimo a ser
observado pela decisão que limitar os atos de propaganda eleitoral; 

Considerando o art. 41, § 1º da Lei 9.504/1997, que estabelece que o poder de polícia sobre
a propaganda eleitoral a ser exercido pelos juízes eleitorais;

Considerando que nos termos do art. 35, incisos IV e XVII, compete aos juízes eleitorais
fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e prestação do serviço eleitoral, bem como tomar todas as
providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições; 

Considerando a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19), como
pandemia pela Organização Mundial de Saúde OMS;

Considerando que a situação de calamidade pública em razão da pandemia do cornavírus no
âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul foi reconhecida pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto
Legislativo nº. 620/2020;

Considerando o Decreto Estadual nº 15.391, de 16 de março de 2020, que trata das medidas
temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para a
prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus no território sul-mato-grossense.

Considerando que o Decreto Estadual n. 15.396/2020, declara, no âmbito do Estado de Mato
Grosso do Sul, situação de emergência em razão da pandemia por Doenças Infecciosas Virais - COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0), amplia as medidas de prevenção a serem adotadas no território sul-mato-grossense, e
dá outras providências.

Considerando que conforme último Boletim Epidemiológico de Coronavírus divulgado pela
Secretaria Municipal de Saúde, o Município de Porto Murtinho, com população atualmente estimada pelo
IBGE de 15.530 habitantes,  já apresenta 279 casos confirmados e 10 óbitos; 
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Considerando o Decreto Municipal 12.171 de 3 de novembro de 2020, restringindo
caminhadas e carreatas de qualquer natureza, levando em consideração o aumento de casos confirmados no
municipio;

Considerando o Boletin Epdemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado em 05
de novembro de 2020,  em sua página oficial da Internet (https://www.coronavirus.ms.gov.br/?p=3991)
informando que Porto Murtinho é o único município em grau extremo de contaminação, representada pela
bandeira cinza;

Considerando o momento de processo eleitoral, o que fortalece a democracia, através do
direito dos candidatos em exercerem a sua propaganda eleitoral, mas, em face da atual situaçao de pandemia,
com classificaçao de grau extremo nesta comarca, conclamar a solidariedade de todos os partidos,
coligaçoes e candidatos da importäncia de preservar o direito a vida e a saúde dos eleitores,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Limitar os atos de propaganda eleitoral presencial no município de Porto

Murtinho/MS, tais como bandeirada e entrega de material de campanha, pelo tempo em que perdurar a
situaçao de gravidade extrema, em face da pandemia do COVID-19, baseado no Boletin Epdemiológico da
Secretaria de Estado de Saúde, publicado em 05 de novembro de 2020.

§ 1º Nestes termos, deverá ser observado o seguinte protocolo mínimo por todos aqueles que
trabalham para a propaganda eleitoral de algum candidato, tanto em ambiente aberto quanto fechado:

I – uso obrigatório de máscara;
II – distanciamento físico de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas;
III – ocupação de espaço de 3m2 (três metros quadrados) por pessoa;
IV – práticas de higiene necessárias à redução dos riscos de contaminação, pessoal e dos

ambientes;
V – disponibilização de álcool em gel em quantia compatível com o número de pessoas

presentes;
VI – evitar o contato físico;
VII- uso obrigatório de luvas para a distribuição de materiais impressos;
§ 2º As regras de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e demais medidas sanitáras

também devem ser observadas nos locais de comitê de campanha ou similares.
Art. 2º Determina-se aos candidatos, partidos e coligações:
I - que ficam vedadas as reunioes, comícios e assemelhados, de natureza eleitoral.
II - a nao realização de eventos, seja em local público ou privado, mesmo em ambiente

aberto, em que ocorra aglomeracao de pessoas.
III - proibiçao de caminhadas, passeatas e carreatas.
Art. 3º Ocorrendo modificação na situação da pandemia da COVID-19, de aumento ou

diminuição da taxa de contágio, novas regras poderão ser adotadas pela Justiça Eleitoral nos atos de
propaganda eleitoral presenciais.

Art. 4º A responsabilidade pelo cumprimento das determinações contidas nesta resolução se
estende às empresas contratadas pelas coligações, partidos políticos ou candidatos para a veiculação da
propaganda, sem prejuízo do previsto no art. 241 do Código Eleitoral.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça Eleitoral
de Mato Grosso do Sul.
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Publique-se e cientifique-se os partidos políticos e Ministério Público Eleitoral e encaminhe-
se cópia para a Delegacia de Polícia e a Polícia Militar, para fiscalizaçao e cumprimento.

 
JORGE TADASHI KURAMOTO

Juiz Eleitoral- 20ª ZE/MS

 

Documento assinado eletronicamente por JORGE TADASHI KURAMOTO, Juiz Eleitoral em substituição, em
06/11/2020, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0936010 e o código CRC
903272AD.

0002667-15.2020.6.12.8020 0936010v8

http://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

