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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLUCAO N° 2119

Dispoe sobre a observancia dos tratados de direitos
humanos e das decisoes da Corte lnteramericana
de Direitos Humanos.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuic;:oes legais que lhe confere o art. 18, incisos IX e XXX, da Resoluc;:ao TRE-MT no
1.152, de 7 de agosto de 2012 (Regimento lnterno do TRE-MT);

CONSIDERANDO que a Constituic;:ao da Republica Federativa do Brasil
estabelece no § 2° do art. 5° que os "direitos e garantias expresses nesta
Constituic;:ao nao excluem outros decorrentes do regime e dos princfpios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil
seja parte";
CONSIDERANDO o preconizado no art. 27 da Convenc;:ao de Viena sobre
o Direito dos Tratados, de 23 de maio de 1969, promulgada por meio do Decreto no
7.030, de 14 de dezembro de 2009, que disciplina que "uma parte nao pode
invocar as disposic;:oes de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um
tratado";
CONSIDERANDO o disposto no art. 1° da Convenc;:ao Americana de
Direitos Humanos (Pacto de Sao Jose da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969,
promulgada por meio do Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992, o qual
preconiza que os "Estados-Partes nesta Convenc;:ao comprometem-se a respeitar os
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercfcio a
toda pessoa que esteja sujeita a sua jurisdic;:ao, sem discriminac;:ao alguma por
motivo de rac;:a, cor, sexo, idioma, religiao, opinioes polfticas ou de qualquer outra
natureza, origem nacional ou social, posic;:ao econ6mica, nascimento ou qualquer
outra condic;:ao social";
CONSIDERANDO a diretriz estrategica para orientar a atuac;:ao d
Judici6rio brasileiro em 2016,

aprova~

pelo Conselho Nacional de Justic;:a, qu
1
preconiza que "e diretriz estrategica( do Poder Jl)dici6.rio,. e comprdmisso de todos
os tribunais brasileiros, dar concretude aos dir:eitos previstos em tratados
nvenc;:oes e demais instrumentos internacionais sobre a prqt ao dos dir ·to
umanos",
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(Fl. 2, Resolu<;ao n° 2119, de 26 de abril de 2018)

RESOLVE
Art. 1° Recomendar aos jufzes eleitorais que observem os tratados de
direitos humanos e as decisoes da Corte lnteramericana de Direitos Humanos (Corte
IDH).

Art. 2" Esta Resolu<;:Oo entra

r·~igor a partir da sua publica<;:Oo.

Sala das Sessoes do Tribu~al Regional Eleitoral de Mato Grosso, em
Cuiab6, aos vinte e seis dias domes de abril de dois mile dezoito.

dor MARCIO VID

.

··Presi/

')·

Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleita

GASQUES

Doutor MARIO ROBERT0

Juiz-M2:

APARE~Jo
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Doutor LU[S
BOR OLUSSI JUNIOR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600097-09.2018.6.11.0000

RELA

TO RIO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

EGREGIO TRIBUNAL,

Trata-se de proposta de edigao de normative que objetiva, em apertada sintese, recomendar
aos juizes eleitorais da circunscrigao deste tribunal que observem os tratados internacionais sobre direitos
humanos, bern ainda, as decisoes da Corte lnteramericana de Direitos Humanos.
Na realidade, cuida-se de implementagao de instrumento Mbil a dar concretude a diretriz
estrategica do Poder Judiciario, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiga, relativamente ao tema de
direitos humanos.

E o sucinto relat6rio .
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0600097-09.2018.6.11.0000

VOTO

DesembargadorMARCIO VIDAL (Relator):

EGREGIO TRIBUNAL,

A Constituigao da Republica defere expressa primazia aos tratados internacionais de que o
Brasil faga parte, elevando ate mesmo ao status de emenda constitucional aqueles que versem sobre
direitos humanos e que tenham sido aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
tres quintos de seus membros. E o que consta expressamente nos §§ 2° e 3° do art. 5° da Carta Magna.
Neste contexte, mostra-se consentaneo com a ordem constitucional, para dar efetividade
expressa ao teor das aludidas normas, que editemos no ambito da circunscrigao deste tribunal a resolugao
cuja minuta submeto

a apreciagao

dos dignos Pares, que objetiva, precisamente, recomendar aos juizes

eleitorais a estrita observancia dos tratados internacionais sobre direitos humanos e as decisoes da Corte
lnteramericana de Direitos Humanos.
Voto no sentido de aprovar a minuta de resolugao em anexo.
E como voto .
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