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PORTARIA N.º 06, de 25 de AGOSTO DE 2020 
 
 

Dispõe sobre a proibição da utilização de Fogos de 
Artifício na Propaganda Eleitoral. 

 
O Dr. ÉLVIO ÍBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO, Juiz desta Zona 
Eleitoral, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e etc... 
 
 
CONSIDERANDO, os artigos 251 e 253 do Código Penal Brasileiro; os artigos 22, I; 
112 e seus cinco parágrafos e artigo 240, III, todos do Decreto Federal n.º 3.365/2000; 
CONSIDERANDO, os artigos 28, parágrafo único e 42 da Lei de Contravenções 
Penais; e o artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998; 
CONSIDERANDO, que o uso indiscriminado de fogos de artifício em áreas urbanas 
gera sérios desconfortos aos moradores, afetando o sossego público, e pode causar 
danos em animais de estimação e animais silvestres; 
CONSIDERANDO, a latente animosidade dos partidários locais na defesa de seus 
candidatos; 
CONSIDERANDO o poder de polícia do qual dispõe o Juiz Eleitoral, previsto no art. 
41, §1°, da Lei n° 9504/1997 c/c art. 243, VI, do Código Eleitoral; 
CONSIDERANDO, finalmente, que é função do magistrado tomar as providências 
para manter a paz e a ordem; 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica terminantemente proibida a queima de fogos de artifício 
de qualquer categoria em qualquer evento em vias públicas (ruas, avenidas, praças), tais 
quais carreatas, caminhadas e passeatas entre os dias 26/08/2020 a 15/11/2020 nos 
municípios de Bom Jesus/PI, Redenção do Gurgueia/PI e Currais/PI, sede e zona rural. 

 
Art. 2º. A queima de fogos em reuniões políticas em locais fechados, 

comícios e no possível evento de comemoração da vitória, após as 18h00 do dia 
15/11/2020 será permitida, desde que seja efetuada até as 22h00 e mediante 
comunicação à Polícia Militar local com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas 
horas), a qual poderá fiscalizar as condições de isolamento e segurança dos explosivos. 

 
§ 1º. Caso os servidores da Justiça Eleitoral ou agentes policiais 

flagrem carreatas, caminhadas ou passeatas de caráter eleitoral com queima de fogos, 
bem como reuniões políticas em locais fechados e comícios, praticando o mesmo ato 
sem a devida comunicação, o evento será imediatamente dissolvido e finalizado; os 
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fogos de artifícios serão apreendidos e o proprietário dos explosivos será pessoalmente 
notificado, cuja reincidência importará no cometimento do crime previsto no artigo 347 
do Código Eleitoral Brasileiro. 

 
§ 2º. Em razão de não haver local para armazenamento seguro de 

explosivos nesta urbe, os fogos de artifícios apreendidos serão encaminhados para a 
Delegacia de Polícia Civil local, que providenciará sua imediata destruição, certificará e 
comunicará este Juízo Eleitoral. 

 
§ 3º. Os representantes das coligações partidárias e responsáveis por 

partidos políticos que permitirem a queima de fogos em eventos de sua campanha são 
solidariamente responsáveis no âmbito cível por eventuais danos morais e materiais 
decorrentes de possível explosão dolosa ou acidental. 

 
§ 4º. O uso excessivo e indiscriminado de fogos de artifício em 

reuniões políticas e comícios, mesmo que autorizados, poderá ensejar o cometimento de 
crime ambiental, a ser apurado pela Promotoria do Meio Ambiente. 

 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em sentido contrário. 
 
Art. 4º. Remeta-se cópia desta Portaria para a Presidência e 

Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, a Polícia Militar, Ministério 
Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral e Coligações/Partidos Políticos 
participantes das Eleições Municipais de 2020. 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 
 

Bom Jesus(PI), 25 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

ÉLVIO ÍBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO 
Juiz Eleitoral 
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