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JUSTIÇA ELEITORAL 
 016ª ZONA ELEITORAL DE IPOJUCA PE 

 
  
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600862-90.2020.6.17.0016 / 016ª ZONA ELEITORAL DE IPOJUCA PE 
REQUERENTE: #-PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL 
INTERESSADO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE IPOJUCA PE 
  
 

 
Vistos os autos... 
Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

ELEITORAL em Ipojuca-PE. 
Afirma a petição ministerial: 

 
"É de conhecimento público que a ingestão de bebidas alcoólicas comumente
provoca alteração do estado de ânimo das pessoas, o que pode gerar situações não
desejadas no momento da votação, repercutindo negativamente sobre a
tranquilidade esperada na realização do pleito. Temos um Município grande e com
população flutuante, pois possui o balneário de Porto de Galinhas, além de outras
04 praias, o que leva ao aumento considerável da população nos finais de semana,
sendo considerável o número de bares, restaurantes e barracas de praia que
vendem bebidas alcoólicas."
 
"Como se não bastasse, o Município ainda conta com extensa zona rural, com cerca
de 72 engenhos, cuja população precisa se deslocar aos locais de votação durante
todo o dia."
 
"Neste contexto, se faz necessário o estabelecimento de Lei Seca no dia das
eleições em todo o Município de Ipojuca, para evitar transtornos e aglomerações
desnecessárias que possam atrapalhar o bom andamento do pleito. Considerando o
princípio da proteção da ordem pública que, especialmente 15/11/2020 (dia das
eleições), deve ser privilegiado como garantia do regular exercício do sufrágio
universal em detrimento a interesses econômicos diversos. No entanto, na falta de
meio punitivo para tal, não vê este órgão instrumento capaz de evitar situações
semelhantes senão o poder de polícia do Juiz Eleitoral para garantir a paz e
regularidade da votação."
 
  
O órgão ministerial pede que sejam proibidos o comércio e o consumo público de

bebidas alcoólicas, de quaisquer gêneros, das 06h:00min até as 18h:00min do dia 15/11/2020. 
  
Entendo presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do

CPC, o qual fixa que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
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Com o fito de preservação da ordem pública, da preservação da paz social e para
preservar o bom andamento das eleições, impõe-se a adoção de medidas aptas a coibir a venda
e o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas. 

  
Diante disso, com fulcro no art. 35, XVII, do Código Eleitoral, impõe-se a

proibição do comércio e do consumo público de bebidas alcoólicas, no dia 15.11.2020, no
horário das 06h:00min até as 18h:00min. 

  
  
Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO de tutela de urgência. 
  
DETERMINO a proibição do comércio e do consumo em público, nas vias

públicas, de bebidas alcoólicas, no dia 15.11.2020, no horário das 06h:00min até as
18h:00min. 

  
Em caso de descumprimento dessa decisão, determino o fechamento imediato

do estabelecimento comercial, bem como a aplicação das penas do art. 347, do CÓDIGO
ELEITORAL ao responsável. 
 

CÓDIGO ELEITORAL: Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à
sua execução: Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a
20 dias-multa.
 
  
DETERMINO ao comando da polícia militar que mobilize todo o efetivo

necessário para o cumprimento desta decisão, e ordeno a IMEDIATA PRISÃO EM
FLAGRANTE dos que descumprirem (os que venderem e os que consumirem bebidas
alcoólicas em vias públicas), bem como o fechamento imediato dos estabelecimentos que
estejam a descumprir esta liminar. 

  
  
Intime-se o comandante da Polícia Militar. 
  
Divulgue-se nas rádios e blogs do município do Ipojuca. 
  
  
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Ipojuca, nesta data. 
ILDETE VERÍSSIMO DE LIMA, Juíza da 16ª ZE 
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