PR-SE-00036450/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE

RECOMENDAÇÃO PRE/PRSE/MPF Nº 8/2018.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (MPE), pelo(a) Procurador(a)
Regional Eleitoral signatário(a), no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com
amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos
1º, 2º, 5º, inciso I, 6º, incisos VII, "a" e "d", XIV, "a", e XX, e 8º, inciso II, da Lei
Complementar 75/93;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição
Federal ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de
recomendações, objetivando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo
razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX);
CONSIDERANDO que, somada à força normativa decorrente do disposto
no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, a recomendação legal visa a exortar os
candidatos, partidos e coligações, bem como terceiros que tenham alguma relação direta
ou indireta com o processo eleitoral, para o integral cumprimento da legislação de
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regência, prevenindo a prático do ilícito e/ou constituindo em mora aqueles que prefiram
trilhar o descumprimento da norma;
CONSIDERANDO que o Direito Eleitoral é regido pelo princípio da
precaução, enunciado no art. 14, § 9º, da Constituição da República, o qual determina
que se uma ação pode originar um dano irreversível a direito público, há de ser
obstaculizada, cabendo aos órgãos incumbidos da defesa da ordem democrática valeramse de todos os meios necessários para contê-lo;
CONSIDERANDO a necessidade de coibir infrações de trânsito nas
campanhas eleitorais referentes ao pleito de 2018;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), especialmente que:
Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre
circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será
iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com
circunscrição sobre a via.
§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção
da obra ou do evento.
Art. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e
demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como
condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a
via:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do
veículo;

CONSIDERANDO que durante carreatas, no período de campanha
eleitoral, são frequentemente presenciadas irregularidades como uso indevido de
carrocerias de caminhonetes, veículos superlotados, pessoas penduradas em portas
de carros, circulação de motocicletas nas vias por condutores destituídos de capacete,
sendo violadas leis de trânsito, tais quais:
Art. 230. Conduzir o veículo:
II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de
força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SERGIPE
Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo,
salvo nos casos devidamente autorizados:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para transbordo.
Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:
I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e
vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo
CONTRAN;
II - transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma
estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás
do condutor ou em carro lateral;
III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda;
IV - com os faróis apagados;
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - Recolhimento do documento de habilitação;

CONSIDERANDO também que o CTB prevê o seguinte:
Art. 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo:
II - o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos
que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados.

III - aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou
pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de
regulamentação do CONTRAN.
Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que
possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da traseira dos
veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito.

Art. 230. Conduzir o veículo:
VII - com a cor ou característica alterada;
XV - com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou
pintados no pára-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as
hipóteses previstas neste Código;
XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis
decorativos ou pinturas;
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

CONSIDERANDO a necessidade de que todos possam exercer sua
cidadania com segurança;
CONSIDERANDO que a fiscalização é permanente, não sendo suspensa
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nas campanhas eleitorais, de modo que os agentes de trânsito estão autorizados a fazer
autuação no momento do flagrante, a fim de que os responsáveis por infrações sofram
imediata aplicação da legislação;
CONSIDERANDO que o direito à candidatura não importa restrição ao
poder de polícia quando este deva ser exercido em benefício da ordem pública;
CONSIDERANDO que o exercício do direito de reunião e/ou
manifestação de conteúdo político em vias e estradas gera, em face da aglomeração de
veículos e pessoas, o aumento exponencial do risco de acidentes;
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL resolve, com fundamento no art.
6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, RECOMENDAR:
1) À Polícia Militar (PM), à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e à
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de
Aracaju, que:
1.1) Intensifiquem as fiscalizações e adotem todas as medidas
preventivas e repressivas relacionadas às regras de trânsito,
especialmente no que se refere às infrações praticadas em carreatas
eleitorais e ao "envelopamento" e adesivagem de veículos.
2) Aos candidatos, coligações e partidos políticos que:
2.1) Nos atos de campanha realizados em vias e estradas, sigam os
procedimentos relacionados à sinalização e organização dos
eventos, comunicando aos órgãos de trânsito e fornecendo
informações sobre trajeto, data, local e horário.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério
Público Eleitoral considera seu(s) destinatário(s) como pessoalmente ciente(s) da
situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer
eventos futuros imputáveis a sua omissão.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota
a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não excluindo futuras
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recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes e entes públicos com
responsabilidade e competência quanto à matéria.
O acatamento da presente recomendação deve ser imediato pela(s)
autoridade(s) destinatária(s).
A eventual inobservância da presente recomendação, frise-se, poderá
ensejar a adoção das medidas administrativas e judiciais pertinentes por parte do
Ministério Público Eleitoral.
Visando a garantir uma rápida entrega da presente recomendação,
determino seja esta remetida ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE),
solicitando-lhe cooperação, no sentido de repassá-la aos destinatários mencionados
no item 2 supra.
Aracaju/SE, na data da assinatura eletrônica.

EUNICE DANTAS
Procuradora Regional Eleitoral
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