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PORTARIA n. 5/2020 – 72ª ZE

Determina  observância  às  normas  expedidas  pela 
autoridade sanitária do Estado de Goiás com o escopo de 
compatibilizar  as  formas  de  realização  de  propaganda 
eleitoral  por  candidatos,  partidos  e  coligações  e  a 
necessidade  de  proteção  da  saúde  dos  eleitores  nos 
municípios integrantes da 72ª Zona Eleitoral do Estado de 
Goiás e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Cristian Assis, Juiz da 72ª Zona Eleitoral de 
Goiás, que abrange as cidades de Ceres, Nova Glória, Rialma, Rianápolis e Santa Isabel, no uso de 
suas  atribuições  e  competências  legais  e  constitucionais,  na  forma da  Lei,  RESOLVE, tornando 
pública a presente Portaria:

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância  Internacional  pela  Organização  Mundial  da  Saúde  em  30  de  janeiro  de  2020,  em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO  que  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS) 

declarou, em 11 de março de 2020, que a propagação do novo coronavírus (COVID-19) caracteriza-

se como pandemia;

CONSIDERANDO que a classificação da situação do Novo Coronavírus 

como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de 

forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão 

interna;

CONSIDERANDO que o novo coronavírus tem taxa de mortalidade que 

se eleva entre idosos e pessoas com doenças crônicas;

CONSIDERANDO a Medida Provisória  n.  107/2020 de 2 de julho  de 

2020 que no inciso VI do artigo 1º da Emenda dispõe: “VI - os atos de propaganda eleitoral não 

poderão ser limitados 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  o  Decreto  n.  9.692,  de  13  de  julho  de  2020,  do 

Governador do Estado de Goiás, que altera o Decreto n. 9.653, de 19 de abril de 2020, que dispõe 

sobre a situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do 

novo coronavírus;

CONSIDERANDO  o  previsto  no  artigo  10  do  referido  Decreto,  que 

delega à Secretaria de Estado da Saúde a edição de atos complementares para a contenção da  

pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO  a  delegação  da  ANVISA  à  autoridade  sanitária 

estadual para fazer recomendações e restrições de fluxos e acessos de pessoas ou produtos;
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CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Operações Estratégicas 

(COE) do Estado de Goiás, do dia 16 de setembro de 2020, que estabeleceu os critérios para a  

realização de ações pré-eleitorais;

CONSIDERANDO que o Secretário de Estado da Saúde do Estado de 

Goiás,  Senhor Ismael  Alexandrino,  emitiu a Nota Técnica n.  14/2020 – GAB – 03076 em 21 de 

setembro de 2020, após a solicitação do Ministério  Público Estadual,  recomendando:  1  –  A não 

realização de reuniões presenciais ou qualquer outro tipo de aglomeração com mais de 10 pessoas 

que não se garanta a distância mínima de 2,0 m e o uso de máscara de proteção facial; 2 – a não 

realização  de  passeatas;  3  –  a  realização  de  comícios  no  formato  “drive-in”,  com  as  pessoas 

permanecendo  exclusivamente  dentro  dos  seus  carros  e  4  –  a  realização  de  carreatas,  com 

protocolos que garantam que as pessoas fiquem exclusivamente dentro de seus veículos;

CONSIDERANDO os elevados índices de contágio por coronavírus no 

Estado  e  a  necessidade  de  proteção  da  saúde  da  população  local,  por  meio  de  medidas  de 

distanciamento social;

Considerando  a  decisão  liminar  concedida  nos  autos  0600251-

88.2020.6.09.0072;

Art.  1º Determinar que, na circunscrição da 72ª Zona Eleitoral,  sejam 

obedecidas às recomendações sanitárias expedidas pela autoridade sanitária estadual, o Secretário 

de Estado da Saúde do Estado de Goiás, quais sejam: 1 – A não realização de reuniões presenciais 

ou qualquer outro tipo de aglomeração com mais de 10 pessoas que não se garanta a distância 

mínima de 2,0 m e o uso de máscara de proteção facial;  2 – a não realização de passeatas;  3 – a 

realização de comícios no formato “drive-in”, com as pessoas permanecendo exclusivamente dentro 

dos seus carros e  4 – a realização de carreatas,  com protocolos que garantam que as pessoas 

fiquem exclusivamente dentro de seus veículos.

Parágrafo  único. Todo  e  qualquer  ato  de  propaganda  quando  não 

vedado, deve obedecer os exatos termos do item 1 da Norma Técnica n. 14/2020; vale dizer: os atos 

podem ser  praticados,  DESDE QUE,  em número  máximo  de  10  pessoas,  garantida  a  distância 

mínima de  2  metros  entre  os  participantes  do  ato  e  uso  obrigatório  de  máscaras  por  todos  os 

participantes.

Art.  2º Ordenar  ao  Cartório  Eleitoral  que  dê  ampla  publicidade  ao 

presente  normativo,  encaminhando  cópia  para  as  rádios  locais,  Câmara  Municipal,  Prefeitura,  

partidos e coligações, Polícia Militar e Civil.

Art. 3º Determinar à Polícia Militar e Civil no âmbito de sua competência, 

a fiscalização e apuração das infrações cometidas, ficando os infratores sujeitos às penalidades da 

lei.

Art. 4º Revoga-se a Portaria 72ª ZEGO n. 2/2020.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico. 

Encaminhe cópias aos partidos locais e ao Ministério Público Eleitoral.

Cumpra-se.

Cristian Assis

Juiz Eleitoral
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