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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
RUA BURITIS, 1012 - CEP 78967000 - Buritis - RO - www.tre-ro.jus.br

PORTARIA Nº 5/2020 - CRE/GAB34ª ZE/34ª ZE

A Excelentíssima Juíza da 34ª Zona Eleitoral-RO, Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti, no uso de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o planejamento administrativo desta Justiça Eleitoral para a realização das Eleições
Municipais de 2020, em especial o que prevê o calendário acerca do transporte e alimentação de eleitores das
Zonas Rurais;

CONSIDERANDO que, na situação atual de calamidade pública instaurada pela pandemia de COVID-19, as
atividades relacionadas ao transporte e alimentação de eleitores das Zonas Rurais detêm elevado potencial de
transmissão/contaminação do Coronavírus;

CONSIDERANDO, outrossim, a intenção da Lei 6.091 de 15 de agosto de 1974, editada durante o governo
de Ernesto Geisel, qual seja, a imprescindibilidade de suprir a precariedade, até então existente, das
condições de deslocamento dos eleitores das Zonas Rurais, para assim garantir seu direito de voto;

CONSIDERANDO que, decorridos mais de quarenta anos, as transformações ocorridas no substrato fático,
que, à época, levou à edição da Lei citada, fizeram que deixassem de existir, em grande parte, as razões
socioeconômicas para a movimentação da máquina pública nesse sentido;

CONSIDERANDO que, nesta 34ª Zona Eleitoral-RO, já nas Eleições 2016, o número de eleitores
efetivamente transportados, pela Justiça Eleitoral, no dia do pleito, foi ínfimo, demonstrando a
desnecessidade de tal medida e a desproporcionalidade entre o gasto de recursos públicos e o resultado
alcançado;

CONSIDERANDO, ainda, que o prazo existente até as eleições municipais, marcadas para o dia 15/11/2020,
é suficiente para que haja ampla divulgação desta portaria no âmbito territorial da 34ª Zona Eleitoral-RO;

RESOLVE:

Art. 1º Suspender o transporte, a ser realizado pela Justiça Eleitoral, dos eleitores das Zonas Rurais
abrangidas pela 34ª Zona Eleitoral-RO, nesta Eleição Municipal de 2020.

Art. 2º Ressaltar que a não realização do transporte de eleitores, pela Justiça Eleitoral, não é permissivo para
que outrem as desenvolva, nos termos dos arts. 5º e 11º da Lei 6.091/74, a seguir transcritos:

"Art. 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o
posterior à eleição, salvo:

I - a serviço da Justiça Eleitoral;

II - coletivos de linhas regulares e não fretados;

III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família;

IV - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição de que
trata o art. 2º.".
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"Art. 11. Constitui crime eleitoral:

III - descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10:

Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa (art. 302 do Código Eleitoral);".

Publique-se, no DJE/TRE-RO.

Encaminhe-se às emissoras de rádio e demais meios de comunicação locais, solicitando ampla divulgação.

Ciência à douta CRE-RO, Ministério Público Eleitoral e aos partidos políticos.

Buritis-RO, 21 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MICHIELY APARECIDA CABRERA VALEZI, Juiz(a)
Eleitoral, em 21/09/2020, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-
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0000078-63.2019.6.22.8034 0567553v5


