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RECOMENDAÇÃO nº  03/18

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,  por intermédio dos
Promotores de Justiça signatários, utilizando de uma de suas atribuições legais e, com
supedâneo  no  art.  129  da  Constituição  da  República,  bem  como  nas  Leis  Federal  nº
8.625/93 e Complementar Estadual nº 11/96 – Lei Orgânica do MP/BA,

considerando, que incumbe ao Ministério Público a Defesa da Ordem Jurídica, do Regime
Democrático e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis (art. 127 da Constituição
Federal);

considerando que  o  Carnaval  é  festa  popular  com  grande  repercussão  em  diversos
setores, inclusive na segurança pública;

considerando a efetiva necessidade de obediência ao calendário estabelecido para a festa,
não só quanto aos dias de realização, como também no que concerne ao horário de saída
das atrações, inclusive pela sua repercussão nas atividades desempenhadas pela Polícia
Militar;

considerando que os levantamentos realizados nas reuniões de avaliação dos carnavais
dos anos anteriores demonstraram que os atrasos nos desfiles das atrações, decorrentes
da  inobservância  dos  horários  definidos  para  tanto,  repercutiram  gravemente  no
planejamento do policiamento ostensivo;

considerando que  dentre  as  repercussões  negativas  geradas  destacam-se:  retardo  no
fornecimento de alimentação, atraso na troca da guarda e aumento do índice de indisciplina
dos Policiais Militares, comprometendo a regular prestação do serviço de segurança, em
face da insatisfação causada;

considerando que,  em  reunião  realizada  neste  Ministério  Público  no  ano  de  2017,  a
SALTUR atribuiu esses atrasos ao descumprimento dos horários para formação das filas
dos desfiles, pelos trios independentes;

considerando que diversos artistas vêm anunciando, através da imprensa, participação no
Carnaval de 2018 com trios elétricos independentes, inclusive com apelo à SALTUR para
garantia dos horários dos desfiles;



considerando que a SALTUR, a exemplo da BAHIATURSA e da Secretaria Estadual de
Cultura,  firma ajustes para disponibilização de trios elétricos independentes no Carnaval, o
que também lhe impõe a observância dos horários definidos para início dos desfiles;

considerando,  ademais,  que  é  da  atribuição  da  SALTUR  a  fiscalização  e  o  controle
atinentes  à  observância  dos  horários  dos  mencionados  desfilies,  cabendo-lhe,  ainda,  a
adoção  de  medidas  administrativas  cautelares  e  sancionatórias  para  o  caso  de
descumprimento;

RESOLVE

expedir a presente RECOMENDAÇÃO ao Presidente da SALTUR, Sr. ISSAC
EDINGTON, para que:

1.  garanta  o  cumprimento  dos  horários  dos  desfiles  dos  trios
independentes, que estejam sob seu patrocínio;

2.  proceda  a  fiscalização,  bem  como  a  adoção  de  medidas
cautelares e sancionatórias pertinentes e cabíveis, em se verificando
atrasos  que  comprometam  a  organização  da  festa  e,  via  de
consequência,  o esquema de segurança engendrado pelas forças
policiais.

Nesta oportunidade, requisita-se, com fundamento no §1º, do art. 8º, da Lei
nº 7.347/85, cópias das listagens com os respectivos horários de desfiles das entidades e
trios  elétricos  independentes  que  participarão  do  evento  momesco,  nos  circuitos  do
Carnaval 2017, a serem encaminhadas a este Ministério Público no prazo de 5(cinco) dias
corridos, com as informações acerca das providências adotadas.

São os termos da recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia.

Publique-se. Notifique-se.

Cidade do Salvador (BA), fevereiro, 16, 2018

CARLOS ROBSON DE OLIVEIRA LEÃO
Coordenador do GACEP

RITA TOURINHO
Coordenadora do GEPAM

LUCIANO TAQUES GHIGNONE
Coordenador do CAOPAM
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