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MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADODAlJAI{JA

GRUPO DE ATUAÇÃO EM DEFESA DA MULHER E POP LGBT

GRUPODE ATUAÇÃO ESPECIAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO

RECOMENDAÇÃO Nº 002/2018
(MP-BA/GEDEM/GEDHDIS)

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA} pela promotora de Justiça

infra firmada} no exercício de suas atribuições constitucionais e legais} com fulcro

no art. 127, caput} art. 129} incisos IC 111 e IX}da Constituição Federat c/c os

artigos 1º, 2º, 5º} inciso I, alínea ltcJJ} e 6º} inciso XX}da Lei Complementar nº

75/93; e tendo em vista a proximidade do CARNAVAL DE SALVADOR} a maior

festa urbana do Brasit sob a Gestão do Governo Municipal de Salvador} que tem a

atribuição de planejar, coordenar e executar o Carnaval em parceria com o

Governo do Estado da Bahia e}

CONSIDERANDO que a Constituição Federat no seu art. 127} erigiu o Ministério

Público à categoria de instituição permanente} essencial à função jurisdicional do

Estado} incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis} bem como os de relevância sociat

cabendo-lhe tutelar} no âmbito da ordem democrática} os direitos fundamentais;

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público expedir recomendações}

visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública} bem como ao
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respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;

CONSIDERANDO que o art. 3º da Constituição Federal de 1988 estabelece dentre

os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma

sociedade livre, justa e solidária; e promover o bem de todos, sem preconceitos

de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 garante, ainda, em seu art.

5º, com relevância fundamental, o direito à liberdade (caput), o direito à

igualdade de gêneros (inciso I), o direito de não ser submetido a tratamento

degradante (inciso III), bem como estabelece a punição de qualquer forma

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (inciso XVI);

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de

todas as formas de Discriminação contra a Mulher, que determina a modificação

dos padrões socioculturais de conduta de hon1ens e mulheres, com vista a

alcançar a eliminação de preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer

outra índole que estejalTI baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de

qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres;

CONSIDERANDO que o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a

Mulher, como parte da Agenda Social do Governo Federal, consistindo em um

acordo federativo entre o governo federal, os governos dos estados e dos

municípios brasileiros para o planejamento de ações que consolidem a Política

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, por meio da

implementação de políticas públicas integradas em todo território nacional;
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CONSIDERANDO o início da Década Internacional dos Afrodescendentes,

proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), cujo objetivo é reconhecer a

desigualdade e a discriminação étnico-racial; promover a justiça, por meio de

medidas especiais e; desenvolver a comunidade afrodescendente em seus

aspectos econômico e social; e que o Estado da Bahia declarou adesão formal à

proposta da ONU, por meio do Decreto nº 16.320, de 21 de setembro de 2015;

CONSIDERANDO, a Resolução 17 /19 sobre direitos humanos, orientação sexual e

identidade de gênero, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas,

voltada para a conscientização global dos desafios de direitos humanos

enfrentados por indivíduos LGBT, bem como para a mobilização de apoio para

medidas para o combate à violência e à discriminação em razão da orientação

sexual e identidade de gênero; documento subscrito pelo Estado brasileiro;

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Estadual de nº 12.573, de 11 de abril de

2012, que dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para contratação

de artistas que. em suas músicas. desvalorizem/incentivem a violência ou

exponham mulheres a situação de constrangimento. ou. ainda. contenham

manifestação de homofobia. discriminação racial ou apologia ao uso de drogas

ilícitas;

CONSIDERANDO que o mesmo diploma legal, em seu art. 1º, parágrafo 2º,

estabelece que ué obrigatória a inclusão de cláusula para cumprimento do

disposto neste artigo, sujeitando o responsável pela contratação, em caso de

omissão, a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); determinando, ainda, o

seu parágrafo 3º que ((o descumprimento por parte do contratado, ficará sujeito

ao pagamento de multa no valor equivalente a 500/0 (cinquenta por cento) do

valor do contrato";
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CONSIDERANDO a prorTIulgação da Lei Municipal de Salvador nº 8.286 de 14 de

maio de 2012} que dispõe sobre a proibição de uso de recursos públicos. no

âmbito do município de Salvador. para contratação de artistas que. em suas

músicas. danças ou coreografias. desvalorizem/incentivem a violência ou

exponham as mulheres a situação de constrangimento;

CONSIDERANDO que o mesmo diploma legat no seu art. 1º} parágrafo 2º}

estabelece que (/a proibição de que trata esta lei se refere a qualquer artista}

gênero ou estilo musical que desvalorize ou exponha as mulheres a situações de

violência} ou constrangimento em razão do gênero";

CONSIDERANDO o teor do Estatuto do Carnaval (Decreto Municipal nº

25.815/2015)} que} no seu art. 41} inciso IC estabelece que o trio elétrico e o carro

de som deverão ter afixados em suas laterais mensagem com o seguinte teor:

((exploração sexual de crianças e adolescentes} discriminação raciat homofobia e

violência contra a mulher são crimes! Denuncie! Disque 100!"; conforme

especificações ali descri tas.

RECOMENDA-SE ao Estado da Bahia que:

1. Dê amplo conhecimento do teor desta Recomendação aos artistas} aos

blocos e a outras organizações carnavalescas que} por contrato} forem

financiados} subsidiados, contratados e/ou patrocinados com recursos públicos;

2. Que faça constar nos contratos ou similares as cláusulas de advertência}

conforme as determinações legais aqui referidas;

3. Que determine a fiscalização/monitoramento dos artistas/bandas/blocos

que descumpram a Lei Estadual nº 12.573/2012} aplicando as penalidades
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previstas, sobretudo aos artistas/bandas/blocos mencionados no Relatório 2017,

produzido pelo Observatório da Discriminação Racial LGBT e Violência Contra a

Mulher (páginas 81/82);

As providências adotadas para o efetivo cumprimento da' presente

Recomendação devem ser comunicadas a esta signatária no prazo de 10 (dez)

dias, após o Carnaval, observando-se, ainda, que o não atendimento da mesma

implicará a tomada das medidas administrativas e judiciais.

Registre-se, publique-se e encaminhe-se cópia desta Recomendação ao Exmo. Sr.

Governador do Estado da Bahia, aos Secretários de Cultura e de Comunicação do

Estado da Bahia e ao Superintendente da Superintendência de Fomento ao

Turismo do Estado da Bahia (BAHIATURSA), para cumprimento, bem como às

autoridades abaixo relacionadas, para conhecimento:

- ExcelentÍssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia;

- ExcelentÍssimo Senhor Coordenador do Centro Apoio Direitos Humanos;

- Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado da Bahia;

- ExcelentÍssima Senhora Secretária da Secretaria Estadual de Promoção da

Igualdade (SEPROMI);

- ExcelentÍssima Senhora Secretária da Secretaria Estadual de Política para as

Mulheres (SPM-BA);

- Ilustríssima Senhora Presidenta do Conselho da Mulher do Estado da Bahia

Salvador-BA, 23 de janeiro de 2018
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ANEXO

RELAÇÃO DOS ARTISTAS/BANDAS QUE FORAM APONTADOS PELOS

OBSERVADORES DO CARNAVAL COMO EXECUTORES DE MÚSICAS DE CONTEÚDOS

DISCRIMINATÓRIOS, ABRANGENDO ASPECTOS DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL,

HOMOFOBIA E DESVALORIZAÇÃO OU EXPOSIÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DAS

MULHERES (PÁGINAS 81-82 DO RELATÓRIO 2017):

AMBIENTAL

AS TRANSFORMISTAS

BANDA EVA

BANDA FILHAS DE

GANDHY

BLOCO AFINIDADE

BOLA CHEIA

BLOCO DA SAUDADE

FILHOS DE JHÁ

KORIM EFAN

BANDA LA FÚRIA

LUANA MONALISA

PSIRICO

RJ2

SAULO CALMON
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