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RECOMENDAÇÃO Nº   03/2018

Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 003.0.270156/2017-2a PJC

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  BAHIA,  por  sua

PROMOTORA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR que a presente subscreve, no

uso  de  uma  de  suas  atribuições  legais,  que  lhe  conferem  o  art.  129,  II,  da

Constituição Federal Brasileira de 1988, art. 27, I e II, e parágrafo único, IV, da Lei

Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público

dos Estados), e arts. 74 e 75, IV, ambos da Lei Complementar Estadual nº 11 de 18

de janeiro  de  1996 (Lei  Orgânica do Ministério  Público  do Estado da Bahia),  e

considerando que:

1. – conforme preconiza o art. 127, caput, da Constituição da

República Federativa do Brasil, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis;

2. – consoante o art. 129, III, da Constituição da República Federativa

do Brasil, insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público a proteção

dos interesses difusos e coletivos;

3. –  segundo o art. 170, V, da Constituição da República Federativa

do Brasil, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos, existência digna,

SIMP nº 003.0.138580/2015-2a PJC 



2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DA COMARCA DA CAPITAL 
Avenida Joana Angélica, nº 1312, Prédio Principal,

Sala 224, Nazaré, Salvador – Bahia  CEP 40.050-001
Telefone (71) 3103-6804 e Fax (71) 3103-6801

conforme os ditames da justiça social, observado, entre outros, o princípio da

defesa do consumidor;

4. - segundo o art. 6º, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor,

constitui direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços

públicos em geral;

5. - segundo o artigo 6º,  caput, da Lei nº 8987/95, toda concessão ou

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo

contrato;

6. - segundo o artigo 6º, § 1º, , da Lei nº 8987/95, serviço adequado é o

que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  segurança,

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;

7. - segundo o artigo 3º, da Lei nº 8987/95, as concessões e permissões

sujeitar-se-ão  à  fiscalização  pelo  poder  concedente  responsável  pela  delegação,

com a cooperação dos usuário;

8. - segundo o anexo Relatório Crítica Operação Carnaval do Circuito

Mestre  Bimba,  da  lavra  do  Comandante  de  22º  Comando  de  Área  da  Polícia

Militar, o Maj. PM Amilton Souza Teixeira Júnior, em 2017, houve irregularidades

no  aludido  circuito,  consistentes  na  ruptura/vazamento  de  tubulação  de  água

potável em uma de suas vias, bem como uma queda de poste de energia elétrica

durante a passagem de Mini Trio, supostamente em virtude da incompatibilidade
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da altura dos fios com o tráfego do tipo de veículo de som utilizado no evento e/ou

localização inadequada dos postes;

1. – RECOMENDA  ao Município de Salvador que:

a.  dentro  de  sua  atribuição  fiscalizadora  de  Poder  Concedente,

verifique junto à concessionária de serviço público COELBA se foram realizadas

inspeções preventivas em toda a fiação de rua bem como nos postes situados nas

vias que compõem os circuitos oficiais do evento Carnaval de Salvador 2018, bem

como se foram realizados os respectivos reparos, de modo a evitar incidentes que

possam culminar em danos à  integridade física  das  pessoas  e  danos materiais,

além da interrupção do fornecimento de energia elétrica, tais como uma queda de

poste de energia  elétrica  durante a passagem de Mini  Trio/Trio,  em virtude da

incompatibilidade da altura dos fios e localização dos postes, com o tráfego do tipo

de veículo de som utilizado no evento Carnaval de Salvador 2018, bem como adote

as providências legais pertinentes caso constate alguma omissão/irregularidade; 

b.   dentro  de  sua  atribuição  fiscalizadora  de  Poder  Concedente,

verifique junto à concessionária de serviço público EMBASA se foram realizadas

inspeções/manutenções  preventivas  em  toda  a  tubulação  de  rua  das  vias  que

compõem os circuitos oficiais do evento Carnaval de Salvador 2018, em 2018, bem

como  se  foram realizados  os  respectivos  reparos,  de  modo  a  evitar  que  outro

episódio de ruptura/vazamento de tubulação venha a ocorrer  durante o evento

Carnaval  de  Salvador,  em  2018,   bem  como  adote  as  providências  legais

pertinentes caso constate alguma omissão/irregularidade;
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2. – REQUISITA  ao Município de Salvador :

1.  -  A apresentação  de  resposta  escrita à  presente  no prazo de  05

(  cinco  )  dias  a  contar  do  seu  recebimento,  haja  vista  proximidade  do  evento

Carnaval de Salvador 2018,  reportando o resultado de sua fiscalização, bem como

as eventuais providências adotadas.

2. - Determina a afixação do presente instrumento no mural da sede

desta Promotoria de Justiça,  pelo prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento dos

interessados em geral.

Salvador-BA, 17 de janeiro de 2018.

ANA PAULA LIMOEIRO CARVALHO MACÊDO

Promotora de Justiça - Consumidor
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