
 
 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ROISA WEBER DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

ADI nº 6.359 

 

O PROGRESSISTAS - PP, já devidamente qualificado como requerente nos autos 

da presente ação direta de inconstitucionalidade, por seus advogados regularmente 

constituídos nos autos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,  

 

REITERAR O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

 feito na inicial da presente ação, em razão da plausibilidade do pedido de mérito, 

assim como sua crescente urgência, aproveitando o ensejo para informar que, diante do 

quadro de calamidade pública que assola o país, a situação Brasil afora revela-se cada 

vez mais dramática com a não suspensão do prazo para filiação partidária e de 

desincompatibilização, cujo termo final se aproxima.  

A seguir trazemos ao conhecimento de Vossa Excelência os seguintes 

acontecimentos e relacionados ao cancelamento de eventos partidários voltados às 

candidaturas e a suspensão de atendimentos presenciais nas Justiças Eleitorais dos 

Estados da Federação, bem como do Distrito Federal. 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. CANCELAMENTO DE EVENTOS PARTIDÁRIOS RELACIONADOS ÀS 

CANDIDATURAS 

 

1.  O Partido dos Trabalhadores – PT decidiu adiar a prévia para escolher 

o candidato do partido a prefeito de São Paulo. A decisão foi motivada pelo risco de 

expansão do coronavírus.1 

2.  Considerando o crescente aumento de casos confirmados de coronavírus, 

a Executiva Nacional do Partido Solidariedade – PSOL decidiu suspender todas as 

plenárias municipais com vistas à eleição de delegados e delegadas ao VII Congresso 

Nacional do partido. Segundo informado pela agremiação, essa medida busca preservar 

a integridade física de sua militância e evitar o aumento da propagação do vírus.2 

3.  Recentemente, o diretório estadual do PSDB – Partido da Social 

Democracia Brasileira emitiu ofício suspendendo todos os grandes atos de filiação do 

partido, para combater a transmissão do novo coronavírus, e a propagação da COVID-

19, orientando seus filiados a evitarem contatos físicos. A medida foi anunciada em 

cumprimento às orientações do Ministério da Saúde. Em alguns Estados, a diretriz foi 

repassada a todos os diretórios municipais.3 

4.  A situação se repete nas grandes capitais. No Rio de Janeiro, os partidos 

avaliam a necessidade de adaptações no período das convenções partidárias para 

escolha de candidatos, entre 20 de julho e 5 de agosto, caso o Tribunal Superior Eleitoral 

não faça alterações no calendário eleitoral. O PROS – Partido Republicano da Ordem 

Social, por exemplo, cancelou reuniões marcadas com apoiadores de todo o Estado. 

Ainda no Rio de Janeiro, o Partido Solidariedade - PSL decidiu substituir encontros 

presenciais por transmissões ao vivo nas redes sociais.4 

 
1 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/pt-cancela-previa-para-escolher-candidato-prefeito-de-sp-
24309046 
2 https://psol50.org.br/executiva-nacional-do-psol-suspende-plenarias-do-7o-congresso-a-partir-de-
segunda-feira-16/ 
3https://www.midiamax.com.br/politica/2020/psdb-cancela-atos-de-filiacao-em-ms-e-orienta-filiados-
a-evitarem-apertos-de-maos 
4 https://oglobo.globo.com/brasil/pandemia-do-novo-coronavirus-ja-afeta-pre-campanha-para-as-
eleicoes-municipais-em-rio-sp-minas-24321174 
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5.  Em Minas Gerais, o pré-candidato a prefeitura de Belo Horizonte, 

deputado federal Júlio Delgado do Partido Socialista Brasileiro - PSB, afirma que 

muitos que têm a intenção de disputar vaga nas câmaras estão sendo prejudicados. Quem 

precisa mudar domicílio eleitoral, segundo informa, não consegue porque o 

funcionamento dos cartórios eleitorais está afetado. Em reportagem, Deputado enfatiza, 

ainda, que o setor de registro da Justiça Eleitoral está parado, e muitos partidos com 

irregularidades a serem sanadas não conseguem atendimento para a regularização, caso 

do PSB de Montes Claros (MG), município de 400 mil habitantes. “O calendário eleitoral 

já começou e está sendo comprometido. Eu teria encontros com várias pessoas que querem 

se candidatar a vereador, mas tive de mudar para videochamada devido ao isolamento. 

São contatos são muito importantes”, lamenta o Deputado. 5 

6. O presidente do MDB - Movimento Democrático Brasileiro, Deputado 

Baleia Rossi, foi forçado a cancelar agenda que teria em municípios do ABC paulista. O 

presidente do PSD – Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, que estava visitando 

Estados em todo o país, disse ao Valor que cancelou as visitas que faria ao Ceará e Piauí 

nos próximos dias. 

7.  O presidente do PP - Progressista, Senador Ciro Nogueira, gravou um vídeo 

desculpando-se com os apoiadores de sua base eleitoral, o Piauí, informando que 

cancelou agendas em 30 municípios nos próximos dias por causa da pandemia. “Todo o 

planeta está em alerta” por causa do aumento dos casos de coronavírus, diz Ciro, e o PP 

“tem que contribuir para garantir o cuidado com o nosso povo”.6 

8. Em linhas gerais, os partidos recomendaram o cancelamento dos eventos 

públicos. O “MDB não fará eventos”, diz o comunicado do partido. O Deputado Baleia 

Rossi orientou que atos de filiação ocorram individualmente apenas com o 

comparecimento do interessado ao diretório municipal. 7 

 

 
5 https://oglobo.globo.com/brasil/pandemia-do-novo-coronavirus-ja-afeta-pre-campanha-para-as-
eleicoes-municipais-em-rio-sp-minas-24321174 
6 https://oglobo.globo.com/brasil/pandemia-do-novo-coronavirus-ja-afeta-pre-campanha-para-as-
eleicoes-municipais-em-rio-sp-minas-24321174 
7 https://oglobo.globo.com/brasil/pandemia-do-novo-coronavirus-ja-afeta-pre-campanha-para-as-
eleicoes-municipais-em-rio-sp-minas-24321174 
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9. Na mesma linha, o PP - Progressistas “suspendeu todos os eventos 

públicos e com aglomeração de pessoas”. A direção nacional do PSD – Partido Social 

Democrático recomendou aos diretórios que “evitem e adiem eventos e reuniões que 

não sejam imprescindíveis” e as reuniões necessárias devem ter a menor quantidade de 

pessoas. 8 

10. O presidente do Republicanos e vice-presidente da Câmara, Deputado 

Marcos Pereira, divulgou nota oficial distribuída pelo partido e em suas redes sociais 

orientando que os eventos políticos das próximas duas semanas – prazo final das 

filiações – “sejam de preferência em locais abertos, com poucas pessoas, e evitem o 

contato físico”. 9 

11. Esses são apenas alguns dos inúmeros fatos que evidenciam os reflexos 

concretos decorrentes do estado de calamidade pública no funcionamento ordinário dos 

partidos políticos. 

12.  Há mais, porém. Em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, 

já um conjunto não uniforme de normas determinando a suspensão dos atendimentos 

presenciais nos respectivos órgãos da Justiça Eleitoral de cada um desses entes 

federativos.  

 

 

II. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS JUSTIÇAS 

ELEITORAIS 

 

13.  Como se sabe, existem formalidades legais para se levar a efeito a 

filiação partidária e/ou o alistamento eleitoral.  Esses atos, usualmente, são feitos 

presencialmente nos cartórios eleitorais, nos quais o atendimento presencial está 

suspenso. Alguns Estados não têm permitido a realização desses atos on-line. Em outros, 

tem-se afirmado a necessidade de fazer uma averiguação dos documentos eleitorais dos 

 
8 https://oglobo.globo.com/brasil/pandemia-do-novo-coronavirus-ja-afeta-pre-campanha-para-as-
eleicoes-municipais-em-rio-sp-minas-24321174 
9 https://oglobo.globo.com/brasil/pandemia-do-novo-coronavirus-ja-afeta-pre-campanha-para-as-
eleicoes-municipais-em-rio-sp-minas-24321174 
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candidatos presencialmente, como o documento de identificação, o título de eleitor e o 

comprovante de residência. Evidentemente, as determinações de isolamento e o receio 

dos eleitores de se infectarem ou de transmitirem o coronavírus representam não 

apenas desincentivos à filiação e ao alistamento mas também inegáveis obstáculos. 

 

14.  A seguir, algumas medidas adotadas nos Estados da Federação que 

impactam esses serviços que evidenciam o caos normativo que tem gerado inegáveis 

prejuízos para uma participação eleitoral igualitária o que, muito provavelmente, 

produzirá efeitos deletérios e irreversíveis caso o termo final do prazo para filiação 

partida seja mantido. 

 

II.1 ACRE 

 

15.  A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargadora 

Denise Bonfim, assinou, recentemente, a Portaria Nº 84/2020, que estabelece medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavirus e propagação da COVID-

19, no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado do Acre. A Portaria suspendeu o 

atendimento presencial no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado do Acre, a partir do dia 

18 de março de 2020, até o dia 01 de abril de 2020.  

 

II.2 ALAGOAS 

 

16. Uma portaria conjunta, publicada pela Presidência do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas e pela Corregedoria Regional Eleitoral, determinou, a suspensão de 

todos os serviços de atendimento ao eleitor nos cartórios e centrais de atendimento em 

Alagoas, entre os dias 17 e 23 de março.10 

 

 
10 http://www.tre-al.jus.br/imprensa/noticias-tre-al/2020/Marco/tre-suspende-atendimento-ao-
eleitor-em-alagoas-ate-o-dia-23-de-marco 
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17. Uma portaria assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, e pelo corregedor 

regional eleitoral, Desembargador Otávio Leão Praxedes, suspendeu, até o dia 31 de 

março, o expediente presencial em todos os cartórios eleitorais, postos e centrais de 

atendimento ao eleitor e unidades da Secretaria do órgão. A entrada do público externo 

nas dependências do Tribunal e Zonas Eleitorais também está suspensa.11 

 

II.3 AMAPÁ 

 

18. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá decidiu, dia atrás, a prorrogação 

de data da suspensão temporária do atendimento ao eleitor pelos cartórios eleitorais e 

demais unidades de atendimento ao eleitor do Estado do Amapá, em prevenção ao 

contágio do novo Coronavírus (Covid19). Inicialmente, o período de suspensão era de 

23 a 31 de março de 2020, consoante o previsto na Resolução TRE/AP nº 02/2020. A 

nova decisão passou para o dia 30 de abril de 2020.12 Os serviços dos Cartórios 

Eleitorais, postos de atendimento aos cidadãos foram suspensos.13 

 

II.4 AMAZONAS 

 

19. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovou a Resolução n. 

02/2020, que define medidas de prevenção à propagação do COVID-19. Como base nele, 

a Diretoria-Geral do Tribunal editou a Portaria TRE-AM n. 166/2020, que estabelece 

medidas temporárias, em complementação às já definidas na Resolução aprovada no dia 

anterior. Além de medidas que envolvem o trabalho interno, afastando os servidores que 

estão incluídos nos grupos de risco e estabelecendo rodízios para que seja diminuída a 

concentração de pessoas, a Portaria também estabeleceu medidas que estabelecem 

 
11 http://www.tre-al.jus.br/imprensa/noticias-tre-al/2020/Marco/prevencao-portaria-suspende-ate-
31-de-marco-o-expediente-da-justica-eleitoral-de-alagoas 
12 http://www.tre-ap.jus.br/imprensa/noticias-tre-ap/2020/Abril/data-de-suspensao-temporaria-do-
atendimento-ao-eleitor-e-prorrogada-para-30-de-abril 
13 http://www.tre-ap.jus.br/imprensa/noticias-tre-ap/2020/Marco/tre-ap-suspende-atendimento-
presencial-ao-eleitor 
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restrições ao atendimento à população, em consonância com as recomendações dos 

órgãos de saúde. São elas: 

 

20. As Centrais de Atendimento ao Eleitor (CATE), tiveram suas atividades 

suspensas. Nos Cartórios e Postos eleitorais do Amazonas estão sendo atendidos apenas 

os casos em que seja comprovada a urgência do atendimento. Todos os eleitores que 

regressarem do exterior e queiram regularizar a sua situação deverão utilizar o sistema 

JUSTIFICA, no site do TSE, na aba “Eleitor e Eleições/justificativa Eleitoral”. Mas trata-se 

de uma Estado no qual a maioria da população não tem acesso à internet. 

 

II.5 BAHIA 

 

21. Na Bahia, o atendimento ao público está suspenso no Tribunal Regional 

Eleitoral. A determinação segue a Portaria 105/2020, publicada em alteração a Portaria 

nº 104/2020. O documento, assinado pelo presidente do TRE-BA, desembargador Jatahy 

Junior, determinou uma série de medidas emergenciais e tem o objetivo de conter o 

avanço do coronavírus no estado.14 Entre as novas determinações, também ficam 

suspensos os prazos processuais pelo mesmo período. Fica igualmente suspensa e por 

prazo indeterminado a emissão de segunda via de título de eleitor. Para consultar local 

de votação e situação eleitoral, o público está sendo orientado a usar a internet.15 

 

22. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ampliou nos últimos dias as 

medidas contra a pandemia do Coronavírus. As novas orientações foram publicadas por 

meio da Portaria nº 108, que tem base na Resolução nº 23.615/2020, do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE). Dentre outras determinações, a interrupção do atendimento 

presencial, tanto na capital quanto no interior, além da priorização do trabalho remoto 

em todas as áreas do Tribunal, com plantão extraordinário em horário habitual de 

expediente, estabelecendo-se meios virtuais de comunicação. Conforme informa o 

 
14 http://www.tre-ba.jus.br/imprensa/noticias-tre-ba/2020/Marco/coronavirus-atendimento-no-tre-
ba-sera-feito-exclusivamente-por-agendamento 
15 http://www.tre-ba.jus.br/imprensa/noticias-tre-ba/2020/Marco/coronavirus-tre-ba-amplia-
medidas-contra-pandemia-e-atendimento-presencial-esta-suspenso-ate-30-de-abril-1 
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Tribunal Regional, as medidas poderão ser ampliadas ainda mais, conforme avanço do 

COVID-19 no Estado.16 

 

II.6 CEARÁ 

 

23. Conforme se noticia, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará prorrogou a 

suspensão do expediente de trabalho presencial na Secretaria e, na capital e no interior, 

nas diretorias dos fóruns, nas centrais de atendimento ao eleitor e nos cartórios 

eleitorais, no período de 1° a 7 de abril de 2020, com a manutenção do regime de 

teletrabalho. A Portaria Conjunta 9/2020, da Presidência e Vice-presidência do Tribunal 

Regional Eleitoral do Ceará, disciplina o recebimento de requerimento de alistamento 

ou transferência de domicílio eleitoral, no período de suspensão do atendimento 

presencial, para os que almejam disputar as eleições municipais de 2020. O 

requerimento de alistamento ou de transferência de domicílio eleitoral, para efeito de 

atendimento ao prazo necessário pelo alistando/eleitor que pretenda concorrer ao 

pleito de 2020, foi deixado para os últimos dias do prazo para a filiação partidária. 

  

24. A data do envio da mensagem de requerimento efetuado será considerada 

como data da efetivação do requerimento, caso seja deferida pela autoridade judiciária, 

e constará da operação cadastral realizada pelo cartório eleitoral. O não 

comparecimento do requerente no dia e horário estabelecidos para o atendimento 

presencial importa na desistência do requerimento, ressalvado motivo justo, a critério 

do juiz eleitoral, hipótese em que será realizado novo agendamento. O Cartório Eleitoral 

deverá criar Processo Administrativo Digital em que concentrará todos os 

requerimentos de que trata esta portaria, para fins de controle e processamento dos atos 

necessários.17 

 

 
16 http://www.tre-ba.jus.br/imprensa/noticias-tre-ba/2020/Marco/atendimento-presencial-no-tre-ba-
continua-suspenso 
17 http://www.tre-ce.jus.br/imprensa/noticias-tre-ce/2020/Marco/tre-prorroga-a-suspensao-do-
expediente-presencial-em-todo-o-estado 
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II.7 DISTRITO FEDERAL 

 

25. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal aprovou a Portaria 

Conjunta n° 9, que suspendeu, até o dia 31 de março, o expediente na Secretaria, nos 

Cartórios e nos Postos Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal para 

atendimento ao público externo. A decisão considerou a evolução do quadro do Novo 

Coronavírus (COVID-19) no Brasil e visou prevenir o contágio pela doença. A normativa 

estabelece que todos os servidores do TRE-DF, tanto da Secretaria como dos Cartórios e 

dos Postos Eleitorais, serão colocados em regime de teletrabalho.18 Desse modo, todos 

os agendamentos ficaram cancelados. 

 

26. Posteriormente, o Tribunal assinou a Portaria Conjunta nº 10, que 

prorrogou a suspensão do trabalho presencial dos magistrados, servidores, 

terceirizados e colaboradores e estagiários até o dia 15 de abril de 2020. 19 

 

II.8 ESPÍRITO SANTO 

 

27. O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, 

Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, comunicou, recentemente, a suspensão 

total do atendimento presencial e dos prazos processuais judiciais nas unidades da 

Justiça Eleitoral do Espírito Santo até o dia 30 de abril de 2020, em consonância com 

a Resolução TSE nº 23.615/2020. Eleitores que necessitem de atendimento de urgência 

nos Cartórios Eleitorais devem preencher um requerimento, assinar, digitalizar e juntar 

cópias também digitalizadas de um documento de identificação e um comprovante de 

residência, bem como comprovante de pagamento de multa, se houver. As medidas 

 
18 http://www.tre-df.jus.br/imprensa/noticias-tre-df/2020/Marco/tre-df-suspende-atendimento-
presencial-devido-ao-coronavirus 
19 http://www.tre-df.jus.br/imprensa/noticias-tre-df/2020/Marco/tre-df-prorroga-suspensao-do-
expediente-presencial-ate-o-dia-15-de-abril 
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seguem as diretrizes do Provimento nº 2 TRE-ES/CRE e das Portarias TRE-ES/CRE n° 

125/2020 e Portaria TRE-ES/CRE n° 133/2020.20  

 

II.9 GOIÁS 

 

28. Em Goiás,  atendimento presencial na sede do Tribunal e nos Cartórios 

Eleitorais foi suspenso, nos termos da Portaria PRES n. 76/2020.21 

 

II.10 MARANHÃO 

 

29. No Estado do Maranhão, o atendimento presencial ao público externo, 

assim como visitação pública às instalações, está suspenso temporariamente no âmbito 

da Justiça Eleitoral do Maranhão entre 18 de março e 30 de abril de 2020, em razão do 

coronavírus (COVID-19). Conforme informação constante do site do Tribunal suspensão 

do atendimento ao público, entre outras medidas internas e externas de prevenção à 

pandemia causada pelo vírus, está prevista em Portarias.22 

 

II.11 MATO GROSSO  

 

30. Como medida para enfrentar o avanço do Novo Coronavírus (COVID-19), 

a Justiça Eleitoral de Mato Grosso informa que, de 23 de março a 30 de abril, está 

suspenso o expediente presencial na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, nas diretorias dos Fóruns, nas Centrais de Atendimento ao Eleitoral, nos Postos 

e Cartórios Eleitorais. Nesse período, os magistrados e servidores trabalharão em 

 
20 http://www.tre-es.jus.br/imprensa/noticias-tre-es/2020/Marco/tre-es-suspende-atendimento-
presencial-e-prazo-processuais-judiciais 
21 http://www.tre-go.jus.br/imprensa/noticias-tre-go/arquivos/tre-go-portaria-76-2020-quarentena-
covid/rybena_pdf?file=http://www.tre-go.jus.br/imprensa/noticias-tre-go/arquivos/tre-go-portaria-
76-2020-quarentena-covid/at_download/file 
22 http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2020/Marco/tribunal-amplia-prazo-de-
suspensao-no-atendimento-em-razao-do-coronavirus-1 
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http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2020/Marco/tribunal-amplia-prazo-de-suspensao-no-atendimento-em-razao-do-coronavirus-1


 
 

regime de trabalho remoto, das 7h30 às 13h30, e não serão coletados dados 

biométricos.23 

 

II.12 MATO GROSSO DO SUL 

 

  31. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul definiu, recentemente, 

medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da instituição, para a prevenção ao 

contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). As providências constam da Portaria 

Conjunta nº 1/2020, assinada pelo Presidente do TRE-MS, Desembargador João Maria 

Lós e pelo Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador Divoncir Schreiner Maran. 

Além das medidas internas, a serem adotadas por servidores e estagiários do TRE-MS, o 

atendimento ao público em geral será realizado exclusivamente por agendamento, no 

período de 17 a 20 de março, e ficará suspenso temporariamente a partir do dia 23 de 

março, aguardando nova determinação para retorno.24 

 

II.13 MINAS GERAIS 

 

32. O TRE-MG suspendeu o expediente presencial em todos os cartórios 

eleitorais, postos e centrais de atendimento ao eleitor e unidades da Secretaria no 

período compreendido entre 19 de março e 30 de abril de 2020, podendo haver 

prorrogação. Com a decisão, os serviços ao eleitor que dependam de atendimento 

presencial ficam suspensos até 30 de abril. 

 

33. A medida foi tomada para preservar a saúde e segurança dos servidores e 

do próprio público que frequenta a instituição, em função da preocupação com a 

propagação do novo coronavírus. A suspensão de expediente até 07 de abril foi 

 
23 http://www.tre-mt.jus.br/imprensa/noticias-tre-mt/2020/Marco/justica-eleitoral-suspende-
expediente-de-23-03-a-30-04-servidores-e-magistrados-laborarao-em-regime-de-trabalho-remoto 
24 http://www.tre-ms.jus.br/imprensa/noticias-tre-ms/2020/Marco/tre-ms-adota-medidas-para-
prevencao-ao-contagio-pelo-novo-corona-virus-covid-19 
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determinada por meio da Portaria Conjunta nº 30/2020, e foi prorrogada até 30 de abril 

por meio da Portaria Conjunta nº 33/2020, ambas assinadas pelo presidente e pelo 

corregedor do Tribunal. 

 

II.14 PARÁ 

 

34. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está funcionando em regime de 

plantão extraordinário para atender aos pedidos emergenciais na esfera da Justiça 

Eleitoral. Por meio de Portaria publicada no último dia 23, foi estabelecido, a partir 

daquela data, todo e qualquer atividade referente ao serviço da instituição deve ser feita 

via remota, com a utilização da internet. A determinação do Tribunal Regional Eleitoral 

segue as orientações da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, com objetivo de 

prevenir o contágio do Novo Coronavírus (COVID 19).25 

 

II.15 PARAÍBA 

 

35. Conforme informação oficial, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral 

da Paraíba, desembargador José Ricardo Porto, assinou a Portaria Nº 22/2020, na qual 

estabelece a suspensão temporária do atendimento presencial ao público em geral, 

prestado pelas zonas eleitorais, a fim de evitar a propagação e a transmissão do vírus. A 

decisão foi motivada levando-se em consideração a classificação, pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), da situação do Coronavírus como pandemia.  

 

36. As situações de urgência que ensejam a regularização da situação do 

eleitor, compreendidas como tais aquelas que visem a evitar o perecimento de direitos 

 
25 http://www.tre-pa.jus.br/imprensa/noticias-tre-pa/2020/Marco/tribunal-regional-eleitoral-do-para-
entra-em-regime-de-plantao-extraordinario-1 
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perante outros órgãos e repartições públicas e privadas, serão avaliadas pontualmente 

pelo servidor ou magistrado competente para a realização do ato.26 

 

II.16 PARANÁ 

 

37. No Paraná, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador 

Tito Campos de Paula, determinou a manutenção, nos dias úteis, das 12h às 19h, de 

plantão extraordinário, com todas as unidades da Justiça Eleitoral paranaense em 

execução de trabalho remoto emergencial, suspenso o atendimento presencial ao 

público. As novas medidas preventivas ao COVID-19 foram estabelecidas na Portaria 

210/2020, que vigora até 30 de abril.27 

 

II.17 PERNAMBUCO 

 

38. Diante dos riscos decorrentes da pandemia do novo coronavírus, o 

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco também decidiu suspender o atendimento 

presencial em cartórios, centrais e postos de atendimento. De acordo com a Resolução 

n.º 362 e com a Portaria 209, a suspensão compreende o período de 17 de março a 30 

de abril.28 

 

II.18 RIO DE JANEIRO 

 

39. Como medida para conter a propagação do coronavírus (Covid-19), o 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu suspender o expediente regular em 

todo Tribunal, inclusive nas zonas eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor, até o 

 
26 http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2020/Marco/tre-pb-suspende-
temporariamente-o-atendimento-presencial-e-quaisquer-eventos-abertos-ao-publico-em-geral 
27 http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Marco/tre-pr-suspende-atendimento-
presencial-ate-30-de-abril 
28 http://www.tre-pe.jus.br/imprensa/noticias-tre-pe/2020/Marco/tre-suspende-atendimento-
presencial-ate-31-de-marco 
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dia 31 de março deste ano. As secretarias do Tribunal vão funcionar em regime de 

plantão presencial, com a quantidade mínima de servidores, das 12h às 16h, mas apenas 

para realização de serviço interno. Os cartórios eleitorais podem seguir o mesmo modelo 

de plantão, em caso de existência de serviço urgente e inadiável.29 

 

II.19 RIO GRANDE DO NORTE  

 

40. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte aprovou, no último 

dia 18, a Resolução n° 03/2020, que referendou medidas temporárias de prevenção ao 

novo coronavirus (Covid-19). Os juízes eleitorais também aprovaram as resoluções nº 

04/2020 e nº 05/2020, que estabelecem as realizações de sessões virtuais e por 

videoconferência. Esses atos suspenderam por trinta dias os serviços atendimento ao 

eleitor e modificam a rotina dos servidores, magistrados, estagiários e colaboradores.30 

 

II.20 RIO GRANDE DO NORTE  

 

41. Consoante informações oficiais, no último dia 31, foi aprovada a Resolução 

n. 341/2020, que prorroga o plantão extraordinário remoto no âmbito da Justiça 

Eleitoral do Rio Grande do Sul, para o período compreendido entre 01 e 30 de abril. A 

suspensão do trabalho presencial ocorre desde o dia 19 de março na instituição. Neste 

período, os cartórios eleitorais continuarão funcionando em regime de plantão, por meio 

de telefone celular. s unidades da Secretaria do TRE permanecerão fechadas, com o 

trabalho remoto sendo executado pelos meios digitais disponíveis.31 

 

II.21 RONDÔNIA 

 
29 http://www.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/noticias/arq_163907.jsp?id=163907 
30 http://www.tre-rn.jus.br/imprensa/noticias-tre-rn/2020/Marco/nova-resolucao-do-tre-rn-
estabelece-medidas-temporarias-de-prevencao-ao-coronavirus 
31 http://www.tre-rs.jus.br/imprensa/noticias-tre-rs/2020/Marco/prorrogado-o-periodo-de-plantao-
extraordinario-remoto-da-justica-eleitoral-do-rio-grande-do-sul 
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42.  Conforme Portaria conjunta n. 1/2020, está suspenso o atendimento 

presencial na Justiça Eleitoral em Rondônia, até que terminem as restrições decorrentes 

das medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, conforme informações 

constantes do site do Tribunal.32 

 

II.22 RORAIMA  

 

43. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima decidiu, por meio da Portaria 

99/2020, manter a suspensão, em caráter excepcional, do expediente em todas as Zonas 

Eleitorais e Secretaria do Tribunal, no período compreendido entre os dias 1º a 30 de 

abril. O objetivo é evitar aglomerações, prevenir o contágio pelo Novo Coronavirus 

(COVID19) e proteger a saúde de eleitores e servidores, diante dos riscos e do avanço da 

pandemia.33 

 

II.23 SANTA CATARINA  

 

44. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina resolveu suspender, a 

partir de quarta-feira, 18 de março, e por tempo indeterminado, o atendimento 

presencial de eleitores. Como consequência, os agendamentos também estão 

cancelados. A decisão foi levada ao Pleno pelo presidente do TRE-SC, desembargador 

Jaime Ramos, em sua primeira Sessão como dirigente do Tribunal, e aprovada por 

unanimidade. Durante a suspensão dos atendimentos, todas as unidades da Justiça 

Eleitoral catarinense funcionarão em regime de plantão, mediante o fone 0800-647-

3888 ou outro meio eletrônico disponibilizado pelo TRE-SC. 

 

 
32 http://www.tre-ro.jus.br/imprensa/noticias-tre-ro/2020/Marco/atendimento-ao-eleitor-no-periodo-
de-isolamento-social 
33 http://www.tre-rr.jus.br/imprensa/noticias-tre-rr/2020/Marco/tre-rr-mantem-suspensao-de-
atendimento-presencial-no-periodo-de-1o-a-30-de-abril 
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II.24 SÃO PAULO 

 

45. Conforme informa o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, como 

medida de prevenção ao novo coronavírus (COVID19), visando ao adequado 

enfrentamento à emergência de saúde pública, reconhecida pela Organização Mundial 

de Saúde, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), determinou a suspensão 

do expediente nas zonas eleitorais, nos postos de atendimento, inclusive Poupatempos, 

e na Secretaria do Tribunal, no período de 20 a 31 de março de 2020, com possibilidade 

de prorrogação. Com a decisão, os serviços ao eleitor que dependam de atendimento 

ficam suspensos até 31 de março.34 

 

II.25 SERGIPE  

 

46. Considerando o agravamento da proliferação da pandemia do contágio 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no território nacional, a Justiça Eleitoral de Sergipe 

suspendeu, em caráter excepcional, o expediente na Secretaria do TRE, nas Zonas 

Eleitorais, na Central de Atendimento da Capital e no CEAC do Shopping RioMar, no 

período compreendido entre os dias 23 de março a 30 abril de 2020.35 

 

II.26 TOCANTINS  

 

47.  O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins assinou no dia 

26 de março a Portaria nº 288/2020, que dispõe sobre novas medidas para o 

enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente do contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID 19). Teletrabalho será realizado pela Justiça Eleitoral do Tocantins 

 
34 http://www.tre-sp.jus.br/imprensa/noticias-tre-sp/2020/Marco/coronavirus-tre-suspende-
expediente-em-todas-suas-unidades 
35 http://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2020/Marco/atendimento-na-justica-eleitoral-
de-sergipe-esta-suspenso-ate-30-de-abril 
 
 



 
 

até 30 de abril. Neste período, os prazos processuais ficam suspensos.  A medida visa 

zelar pela saúde dos magistrados, servidores, colaboradores e do público em geral; e leva 

em consideração a Resolução TSE nº 23.615/2020, que estabelece regime de Plantão 

Extraordinário na Justiça Eleitoral para uniformizar o funcionamento dos serviços 

judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial.  Conforme o ato, a 

suspensão do trabalho presencial no âmbito da Justiça Eleitoral do Tocantins até dia 30 

de abril abrange os serviços prestados na Secretaria do Tribunal, nos Cartórios Eleitorais 

e nos Postos de Atendimento.36 

 

III. PEDIDOS 

 

48. Diante do quadro apresentado, o requerente reitara o pedido de concessão 

de Medida Cautelar nos termos expostos em sua inicial 

Brasília, 02 de abril de 2020. 

 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH 
OAB/DF nº 26.966 

 
VICTOR SANTOS RUFINO                      CARLOS EDUARDO FRAZÃO 

OAB/PI nº 4.943                                       OAB/DF nº 62.285 
 

ALONSO REIS SIQUEIRA FREIRE     SOFIA CAVALCANTI CAMPELO 
OAB/DF nº 64.536                          OAB/PE nº 42.072 

 

 

 
36 http://www.tre-to.jus.br/imprensa/noticias-tre-to/2020/Marco/teletrabalho-segue-ate-30-de-abril-
na-justica-eleitoral-do-tocantins 
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