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JUSTIÇA ELEITORAL 
 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR 

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600050-31.2020.6.16.0160 / 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR 
INTERESSADO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR 
  
  
  

SENTENÇA
 

Vistos e examinados.

 
Trata-se de procedimento instaurado pelo Cartório da 160ª Zona Eleitoral, no qual propõe a

transferência das seções e a extinção definitiva dos seguintes locais de votação do município de Pinhão: Local
1120 CAPELA SANTO ANTONIO E SÃO SEBASTIÃO (POÇO GRANDE), no qual está localizada a Seção 34
com 186 eleitores, Local 1414 CAPELA LAGEADO FEIO II (PIMPÃO) no qual está localizada a Seção 88 com
177 eleitores, Local 1465 ASSOCIAÇÃO MORADORES FAXINAL DOS TAQUARAS no qual está localizada a
Seção 102 com 266 eleitores, Local 1244 – Escola Municipal Nossa Senhora das Graças (Barreiro) no qual
está localizada a Seção 51 com 108 eleitores.

 
Realizadas diligências objetivando colher dados a respeito das atuais condições dos locais de

votação, foi apresentada a informação de id nº3559254. Após, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
favoravelmente pela transferência das seções e extinção dos locais de votação, de acordo parecer de id
nº3781003.

 
Procedendo-se à análise das informações e fotos acossadas ao relatório juntado aos autos,

verifica-se que se faz necessária a transferência de seções que passarão a funcionar em outros locais de
votação e a extinção de tais locais.

 
Tais mudanças são necessárias para, primeiramente, viabilizar a adoção de medidas de

prevenção à disseminação do corona vírus, como possibilidade de distanciamento social, evitando aglomeração
de pessoas e a melhor distribuição de eleitores, banheiros em condições de uso, água encanada para
higienização das mãos, locais com proteção em caso de intempéries climáticas.

 
Em tempos inéditos de pandemia, é mister que cuidados extras devem ser tomados tanto por

órgãos públicos como por particulares, portanto, em nome da saúde coletiva, é dever da Justiça Eleitoral ofertar
locais de votação com condições mínimas de higiene, salubridade e segurança para mesários e eleitores.

 
Nos locais vistoriados restou complicada a efetivação de todas estas medidas. A exemplo: na

Capela Lageado Feio e na Escola Municipal Nossa Senhora das Graças (Barreiro) não há água encanada nos
banheiros, na Capela Santo Antonio e São Sebastião (Poço Grande) e Associação Moradores Faxinal Dos
Taquaras existem falhas na estrutura do prédio que pode colocar em risco a segurança e salubridade, como
telhados com buracos, janelas quebradas, vãos entre as paredes, dentre outros problemas detectados, ou seja,
em casos de intempéries (chuva ou vento) não há proteção aos eleitores, mesários e ao próprio equipamento
da justiça eleitoral (urnas e outros materiais).

 
Além disso, a transferência das seções vai propiciar uma fiscalização e controle mais efetivo

pela justiça eleitoral, considerando que os locais não dispõem de acesso à internet nem sinal de telefonia
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móvel, dificultando a comunicação entre mesários/eleitores e a Justiça Eleitoral, bem como, pelas falhas
estruturais apontadas, verifica-se ser temerário deixar as urnas e todo o material enviado pela Justiça Eleitoral
lá armazenados na véspera das eleições, visto não haver a segurança mínima necessária.

 
Por fim, o §5º do artigo 135 do Código Eleitoral, reproduzido pelo §3º do artigo 24, da Resolução

TSE nº23.611/2019 – atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2020 - determina: “Não poderão ser
localizadas seções eleitorais em fazenda sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local
prédio público...” (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966).” As seções acima referidas localizam-se em
prédios que não pertencem ao Estado, sendo associações comunitárias (nas quais não há escola municipal ou
posto de saúde em funcionamento), sendo apenas de uso comunitário, que, a princípio, localizam-se em
propriedades rurais privadas. Conforme informado pela chefia do cartório, a Escola Municipal Nossa Senhora
das Graças (Barreiro) não está mais funcionando, tendo o prédio sido entregue para uso da comunidade.

 
Pelos fundamentos apontados, os locais de votação acima referidos não apresentam condições

adequadas para funcionamento de uma mesa receptora de votos (seção eleitoral), sendo possível sua
transferência para locais com melhor infraestrutura e a realização de transporte dos eleitores no dia das
Eleições, visto estarem localizadas na zona rural do município.

Assim sendo, DETERMINO as seguintes providências:
1. A extinção dos seguintes locais de votação de votação em Pinhão/PR:
a) Local 1120 CAPELA SANTO ANTONIO E SÃO SEBASTIÃO (POÇO GRANDE).
b) Local 1414 CAPELA LAGEADO FEIO II (PIMPÃO)
c) Local 1465 ASSOCIAÇÃO MORADORES FAXINAL DOS TAQUARAS.
d) Local 1244 – Escola Municipal Nossa Senhora das Graças (Barreiro)

 
2. A transferência das seguintes seções em Pinhão:
a) Seção 34 para o Local 1040 – Colégio Estadual do Campo São José.
b) Seção 88 para o Local 1015 Colégio Estadual Do Campo Professor Júlio Moreira
c) Seção 102 para o Local 1074 Escola Municipal Rural Norberto Serápio.
d) Seção 51 para o local 1040 – Colégio Estadual do Campo São José.
3. A divulgação das mudanças efetivadas na imprensa e na rádio local.
4. A expedição de ofício à Prefeitura Municipal informando que deve ser priorizado o transporte,

no dia das Eleições, entre essas comunidades e os locais de votação para os quais as seções foram
transferidas.

 
Consigno que, tratando-se de feito de cunho administrativo, outras providências poderão ser

determinadas oportunamente, conforme as necessidades que se apresentem.

 
CIÊNCIA ao Ministério Público.

 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 
Após cumpridas as diligências, arquive-se.

 
Pinhão, assinado e datado digitalmente.

 
Gabriel Leão de Oliveira
Juiz Eleitoral
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