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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral do Maranhão

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  sua
Representante infrafirmada, em exercício perante a 93ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições  constitucionais  e  legais,  com fulcro  no art.  24,  VI,  do  Código
Eleitoral  c/c  o  art.  78  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  no  art.  96  da  Lei  nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.610/2019, vem perante  Vossa Excelência
propor

REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

contra:

JOÃO  PINHEIRO,  conhecido  como “JOÃO  NETO”,
brasileiro,  natural  de  Pindaré-Mirim-MA,  nascido  em
10/06/1978  (42  anos),  solteiro,  filho  de  Andrelina  Pinheiro,
CPF nº  821.050.493-20, residente e domiciliado na Avenida
Tancredo Neves, nº 12, Vila São José 1, Paço do Lumiar-MA,
Cep 65130-000, e

FREDERICO  DE  ABREU  DA SILVA CAMPOS,  brasileiro,
amapaense, nascido em 27/11/1981, filho de Flávio Henrique
Silva Campos e Darlene Marciana de Abreu Silva Campos,
CPF nº 919.115.323-91, residente e domiciliado na Rua dos
Flamingos, Quadra 04, nº 22, Sl-01, Calhau, São Luís-MA,
Cep: 65071-620, telefones: 98119-0252 e 3246-3418,

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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1. DOS FATOS

JOÃO  PINHEIRO,  chamado  “JOÃO  NETO”,  foi  por  algum
tempo conselheiro fiscal da Coopertrans da Vila São José, uma das três coopera-
tivas  de  transporte  privado  compartilhado de  passageiros  em Paço  do  Lumiar,
onde possui trânsito acessível entre diversos profissionais do referido segmento.
Tais profissionais de veículos de transporte compartilhado são  autorizatários do
Poder Público Municipal, conforme Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento
do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros de Paço do Lu-
miar (cópia anexa).

João Neto já concorreu, em 2016, sem sucesso, à vaga de
vereador em Paço do Lumiar e, pelo menos desde o ano passado, vem se apre-
sentando aos luminenses como pré-candidato nas eleições 2020, buscando a ade-
são da classe de profissionais, o que envolve o interesse das três cooperativas de
transporte compartilhado opcional de passageiros, autorizadas a prestar o serviço
no perímetro urbano, bem como interesses de diversos motoristas que se encon-
tram transitando na clandestinidade. O representado, conforme alardeado em  re-
des sociais, obteve apoio de parte dos profissionais do transporte compartilhado,
inclusive, dos não autorizatários e, portanto, clandestinos:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
em 23/10/2019
https://www.facebook.com/photo?fbid=543737039708449&set=ecnf.100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=543736879708465&set=ecnf.100022164743754 
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Ocorre que, em novembro de 2019, surgiram diversos veícu-
los na cidade, inclusive, dos profissionais do transporte compartilhado de passagei-
ros da Coopertrans (rosa), autorizatários do Município de Paço do Lumiar, com
adesivos estilizados, conforme flagrado, no Maiobão, por câmera de celular. Eis os
prints:
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O adesivo traz a mensagem: “Somos mais João Neto”, grava-
da a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das três cooperativas autori -
zatárias (verde, rosa e azul), numa menção expressa a intuito de João Neto de ar-
rebanhar  o  apoio  dos trabalhadores do segmento,  inclusive  os  cooperativados,
conforme vem sendo amplamente publicado em redes sociais: 

https://www.facebook.com  /photo?fbid=676023756479776&set=a.120207185394772 

 

O  que,  a  princípio,  poderia  até  o  representado  alegar  ser
mera promoção pessoal, acabou por se manifestar inequivocamente como propa-
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ganda eleitoral antecipada.

As redes sociais FACEBOOK e INSTAGRAM estão carrega-
das da publicidade anunciando que João Neto é pré-candidato e que apoia o 22
(pré-candidato ao cargo majoritário,  Frederico de Abreu da Silva Campos, pelo
Partido Liberal de Paço do Lumiar, antigo Partido da República - PR).

Há inúmeras postagens de fotografias de João Neto, ladea-
das de frases de efeito e com sua logomarca: a mãozinha estilizada. Acompanham
frases de efeito, que equivalem a pedido explícito de voto, tais como: “Somos Mais
João Neto!”; “Agora é a vez das comunidades!”, #vamosjuntos, #vamos sempre
juntos ou #somos mais joão neto, “estamos chegando pra lutar e vencer.” Igual-
mente, propala o número 22, que é o número do candidato a que seu partido (Pa-
triotas) caminha para se coligar na disputa ao cargo de Prefeito Municipal.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

https://www.facebook.com/photo?fbid=723465928402225&set=a.122722531809904
https://www.facebook.com/photo?fbid=678503936231758&set=pcb.678504026231749  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

  
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=736078740474277&set=a.120207818728042
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=757890574959760&set=pcb.757890638293087 

Não bastassem os adesivos em época não autorizada em lei
e  também em veículos  de  serviços  autorizatários  do  Poder  Público  Municipal
(através da SEMOB), vem sendo distribuídas camisetas, de cor rosa (cor da
Coopetrans VSJ), com a logomarca (mãozinha “Somos + João Neto), confor-
me fotografado:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546241614490&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546251614489&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546194947828&set=pcb.1054546938281087 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754   

Primeiramente  os  agradecimentos  serão  destinados  ao  nosso  DEUS

maravilhoso que está na frente abrindo as portas, Os  Amigos que

já fazem parte do grupo de apoio do whatsapp SOMOS JOÃO NETO
& FRED CAMPOS, Os maravilhosos amigos tbm de fora deste Grupo, e é
claro!  Vc  meu  amigo    Fred  Campos  ,  que  desde  que  conheci
pessoalmente e por todas as nossas conversas, só aumenta mais a
esperança de lhe ver Prefeito dessa cidade de Paço. E nós iremos
lutar  para  estarmos  tbm  nestas  conquistas.
AGORAÉAVEZDASCOMUNIDADES!!!

29 de julho às 07:38 
Fred  Campos: Confraternizaçao  do  querido  amigo  e  pré-candidato  a
vereador Joao Neto (Patriota),  na Vila Sao José. Grande amigo e que
muito me orgulha por estarmos juntos. Vamos sempre juntos.

- grifamos -

Observa-se  pelas  fotos  acima  que  o  representado  Fred
Campos, pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal, vem se reunindo com os
trabalhadores de transporte compartilhado de passageiros, inclusive os não auto-
rizatários, mas que desejam obter a autorização municipal para o serviço,  com in-
terveniência de João Neto:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755397768542374&id=100022164743754   
https://www.facebook.com/photo/?fbid=755397608542390&set=pcb.755397768542374   

ESTIVEMOS HOJE PELA TARDE,  EM UM BATE
PAPO BEM PRODUTIVO COM O PRÉ-CANDIDATO
À PREFEITO FRED CAMPOS, O PRÉ-CANDIDATO
À VEREADOR JOÃO NETO E MOTORISTAS DAS
COOPERATIVAS  DO  TRANSPORTE  COMPARTI-
LHADO OPCIONAL DE PASSAGEIROS DE PAÇO

DO LUMIAR, COOPERTRANS E LUMUNENSE  .

   NA  OCASIÃO  TRATAMOS  DE  PAUTAS
COMO: CRIAÇÃO DA SMTT DE PAÇO E O SERVI-
ÇO PRESTADO PELAS MESMAS. AGRADECEMOS
O  APOIO  INCONDICIONAL DOS  PRESIDENTES,

PAULO HENRIQUE   E VANDERLEI  . 
(grifamos)

A Cooperativa Luminense (Presidente: Vanderlei) não obteve
a autorização municipal para o serviço, pois, à época da realização do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta da Prefeitura com o Ministério Público,
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não estava devidamente regularizada juntos aos órgão competentes, o que denota
estar agora buscando, junto ao pré-candidato Fred Campos, uma promessa de au-
torização, caso eleito Prefeito. 

Fred Campos ladeado por João Neto, Paulo Henrique e Vanderlei.

A parceria de João Neto e Fred Campos em atos de propa-
ganda eleitoral antecipada se espraia também por times de futebol amador da ci-
dade, com a  confecção de camisetas personalizadas com a logo de João
Neto e o nome “FRED CAMPOS”, com apoio de Tiago Carneiro, proprietário do
IESF – Instituto de Ensino Superior Franciscano:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1037740356628412&set=pcb.1037741333294981 
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https://www.facebook.com/fred.campos2020 
https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740283295086&set=pcb.1037741333294981 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740386628409&set=pcb.1037741333294981 
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O empresário  Tiago  Carneiro  aderiu  publicamente  à  pré-campanha  do
pré-candidato do Partido Liberal,  Fred Campos (22), e, concomitantemente, à pré-campanha de
João Neto. Ele aparece em fotografia ladeado pelos profissionais do compartilhado, inclusive, pelo
pré-candidato, Paulo (Presidente da Coopertrans VSJ) e Vanderlei, da Cooperativa Luminenese: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=561471564601663&set=a.120207818728042 
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O IESF, em novembro de 2019, chegou a alugar espaço para
publicidade, com adesivo perfurado, em veículos de Transporte de Passageiros
Compartilhado (autorizatários),  que, inclusive, também levavam a logo do pré-
candidato João Neto: 
https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233127358840&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233724025447&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567234557358697&set=pcb.567234807358672 
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https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567233497358803&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567232994025520&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567234270692059&set=pcb.567234807358672 
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Por serem autorizatários,  os proprietários dos veículos das
três cooperativas são proibidos de colocar qualquer legenda, inscrição, representa-
ção gráfica ou foto nas partes interna ou externa dos veículos, conforme art. 19 do
Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros de Paço do Lumiar, e, muito mais ainda, pela Lei nº
9.504/97 e princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CF, de co-
locar propaganda eleitoral.

Ora, Fred Campos e João Neto não apenas vêm distribuindo
adesivos extemporaneamente, como, ainda, camisetas para profissionais do trans-
porte compartilhado e para times de futebol amador, alardeando nas redes sociais
o ilícito eleitoral, através da postagem das fotografias dos eventos, com o fim de in-
fluenciar no ânimo dos eleitores, pois muitas são as pessoas que utilizam o trans-
porte compartilhado de passageiros e que praticam futebol em Paço do Lumiar:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546181614496&set=pcb.1054546938281087 

(Fred Campos e João Neto fazendo o sinal de joinha do adesivo na presença de diveras pessoas

usando camisetas rosas com a mãozinha estilizada)
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https://www.facebook.com/search/top?q=%23venceremosjuntosmaisumavez

           (João Neto divulgando o nome do pré-candidato  FRED CAMPOS numa camiseta)

2. DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

O TSE já definiu propaganda eleitoral como “toda aquela que
leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mes-
mo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões
que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pú-
blica.” (Respe nº 16.183/MG).

Toda propaganda eleitoral veiculada antes do dia 26 de se-
tembro é considerada propaganda eleitoral antecipada (art. 36, caput, da LE e art.
240 do CE, c/c art. 1º, §1º, IV da EC 107/2020). No entanto, foi formalmente reco-
nhecida pela legislação a fase antecedente ao início da fase do registro e da pro-
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paganda eleitoral, a chamada pré-campanha.

Sabidamente, os atos de pré-campanha causam reflexos no
processo eleitoral e, por isso, devem observar determinadas condicionantes que se
extraem do próprio sistema que sustenta o processo eleitoral. 

Na pré-campanha, somente é permitido  menção a pretensa
candidatura,  exaltação  das  qualidades  pessoais  do  pré-candidato  e  os  atos
taxativamente enumerados nos incisos I a VII do art. 36-A:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet,  inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;      
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos  processos  eleitorais,  discussão  de  políticas  públicas,  planos  de
governo  ou  alianças  partidárias  visando  às  eleições,  podendo  tais
atividades  ser  divulgadas  pelos  instrumentos  de  comunicação
intrapartidária;    
III  -  a  realização  de  prévias  partidárias  e  a  respectiva  distribuição  de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão
da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;                 
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;      
V  -  a  divulgação  de  posicionamento  pessoal  sobre  questões  políticas,
inclusive nas redes sociais;    
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil,  de  veículo  ou meio  de comunicação ou do próprio
partido,  em  qualquer  localidade,  para  divulgar  ideias,  objetivos  e
propostas partidárias.               
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista

no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

A  intenção  do  legislador  ao  prever  tais  excludentes  é
franquear  a  discussão  sobre  políticas  públicas  em  ambientes  fechados  das
agremiações  partidárias  e, em  ambientes  abertos  e  gratuitos,  fomentar  a
construção coletiva de soluções. Nesta última hipótese, são proibidos gastos de
campanha, pois não foi ainda aberta conta bancária, obrigatoriamente precedida de
registro de candidatura. 
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Os  representados  não  se  enquadram  em  nenhuma  das
excludentes legais de propaganda eleitoral antecipada.

2.1 Do pedido explícito de voto

Não é permitido ao pré-candidato fazer pedido explícito de
voto. 

Assim, o uso de expressões como: “Somos Mais João Neto!”;
“Agora  é  a  vez  das  comunidades!”,  “vamos  juntos”,  “vamos  sempre  juntos”,
“estamos  chegando pra  lutar  e  vencer”  e  o  uso,  direto  ou  dissimulado,  do
número 22, que é o número do candidato Fred Campos, do Partido Liberal,  na
disputa ao cargo de Prefeito Municipal, constitui propaganda eleitoral antecipada.

A  respeito,  discorre  com  muita  propriedade  o  Professor
RODRIGO LÓPEZ ZILIO: 

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a compreensão do que consiste o pedido explícito de voto.
Com efeito,  pedido explícito  é  o realizado de forma direta,  sem
subterfúgios ou circunlóquios.  No entanto,  esse pedido pode ser
concretizado tanto de forma textual (“preciso do teu voto”, “quero o
teu voto”) como não textual. O pedido textual emprega a palavra
“voto” ou expressão equivalente (v.g.  sufrágio). De outra parte, o
pedido não textual emprega um conjunto de frases e expressões
(ex.  slogan  de  campanha anterior),  símbolos,  números  e  outros
elementos de referência que guardam pertinência direta com o ato
de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o futuro
candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer
a determinado cargo e afirma “conto com o teu apoio”, finalizando
com  seu  nome  e  o  número  do  partido.  Nessa  situação,  resta
evidenciado o pedido explícito – ainda que não textual – de voto,
na  medida  em  que  existe  um  articulado  que  conjuga  o  cargo
pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido de
apoio  o  número  da  legenda  do  partido.  Do  simples  fato  desse
pedido de apoio ser conjugado com um número de partido – que
coincide com o voto a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica
(seja  na  legenda  ou  no  próprio  candidato  ao  cargo  do  Poder
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Executivo) -,  pode-se concluir  que se está diante de um pedido
explícito  (não textual)  de voto.  Em síntese,  não existe diferença
entre  a  mensagem  referir  diretamente  “preciso  do  teu  voto”  ou
“conto  com  teu  apoio,  Fulano  de  Tal,  Número  XX”;  ambos  se
configuram  como  pedido  explícito  de  voto  –  fundamentalmente
porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio com um
número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é
binário e a referência ao número do partido coincide com o voto na
legenda  daquela  agremiação;  no  sistema  majoritário,  o  voto  no
candidato é representado, na urna eletrônica, por aquele mesmo
número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese é, até mesmo,
um ato mais contundente de propaganda eleitoral  antecipada do
que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo
a um número de partido ou candidato). 

O TSE já assinalou que o pedido explícito de votos pode ser
identificado pelo  uso de determinadas “palavras  mágicas”,  como,  por  exemplo,
“apoiem” e “elejam”,  que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. (AgRg-REspe nº 2931/RJ – j. 30.10.2018).

A  divulgação  de  propaganda  eleitoral  antes  do  período
estabelecido em lei fere o princípio do equilíbrio na isonomia no pleito consagrado
no sistema eleitoral pátrio.

2.2  Da  confecção  e  uso  antecipado  de  adesivos  para  veículos  não
autorizatários

Verifica-se  que  veículos  de  proprietários  não  autorizatários
também  foram  adesivados.  Considere-se,  ab  initio,  que  esses  veículos,  de
propriedade particular, não possuem nenhum vínculo com a Administração Pública.

O  adesivo  estilizado  trazendo  a  mensagem:  “Somos  mais
João Neto”, gravada a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das 3
cooperativas autorizatárias (verde, rosa e azul), denota a intenção do representado
João Neto de usar a logo com slogan em futura campanha eleitoral.
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A regra é que adesivo plástico, de tamanho que não exceda a
0,5m², é permitido em veículos particulares (art. 37,§ 2º, II,  da LE),  porém não
antes do dia 26 de setembro, sujeitando os representados à multa prevista no art.
36, § 3º da LE.

Entretanto, na realidade, não se trata de veículos particulares
como os  demais,  pois  realizam clandestinamente  transporte  compartilhado  dos
passageiros e circulam por toda a cidade. Devem ser considerados bens de uso
comum e, portanto, aplicáveis as regras proibitivas do art. 37,  caput, da Lei
9.504/97:

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam,  e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas  de ônibus e outros equipamentos urbanos,  é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza,  inclusive pichação,
inscrição a tinta  e  exposição de placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,
bonecos e assemelhados.

§  1o  A  veiculação  de  propaganda  em  desacordo  com  o  disposto
no caput deste  artigo  sujeita  o  responsável,  após  a  notificação  e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo,  a
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). 

  

Permitir  que  tais  veículos  circulem  dentro  da  cidade  com
propaganda  de  pré-candidatos  (e  também  de  candidatos  durante  o  período
autorizado de campanha eleitoral), obviamente fere o princípio da isonomia entre
os concorrentes,  pois  são veículos  utilizados por  grande parcela  da  população
carente de Paço do Lumiar.

2.3 Da Propaganda Eleitoral Proscrita

Já decidiu o TSE:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral com
agravo.  Eleições  2018.  Propaganda  eleitoral  antecipada.  Não
configuração.  Desprovimento.  1.  Agravo  interno  contra  decisão
monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos
interposto  para  impugnar  decisão  de  inadmissão  de  recurso
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especial eleitoral. 2. Na análise de casos de propaganda eleitoral
antecipada,  é  necessário,  em  primeiro  lugar,  determinar  se  a
mensagem  veiculada  tem conteúdo  eleitoral,  isto  é,  relacionado
com a disputa. 3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar  três parâmetros alternativos para concluir
pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou  (iii) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. 4.  No  caso,  conforme  já  destacado  na  decisão
agravada, (i) a expressão “conclamando a todos uma união total
por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o
acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas
que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da
conduta,  de  modo  que  não  há  como  concluir  pela  mácula  ao
princípio  da  igualdade  de  oportunidades.  Ademais,  o
impulsionamento  de  publicação  na  rede  social  Facebook  não  é
vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do
art.  57–C  da  Lei  nº  9.504/1997.  5.  Na  ausência  de  conteúdo
eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer
mácula  ao  princípio  da  igualdade  de  oportunidades,  deve–se
afastar  a configuração de propaganda eleitoral  antecipada ilícita,
nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997. 6. Agravo interno a
que se nega provimento.  (Agravo de Instrumento nº  060009124,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020) 

Verifica-se, assim, que o uso de propaganda eleitoral proscrita
é  considerado  pelo  TSE  propaganda  eleitoral  antecipada,  a  ser  devidamente
reprimida pela Justiça Eleitoral, a fim de evitar campanhas sustentadas pelo abuso
de poder econômico, garantindo a normalidade e legitimidade das eleições.

Não  são  tolerados,  portanto,  atos  de  pré-campanha  que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral. 

Os representados incorreram em, pelo menos, dois ilícitos:
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2.3.1 Do uso de propaganda eleitoral em bens de uso comum

É fato que há veículos de serviço de transporte compartilhado
opcional de passageiros operando em Paço do Lumiar com base em Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público desde o ano 2018 e,
segundo o Regulamento aprovado pelo Decreto 3.255, de 31/08/18 (publicado no
Diário Oficial do Município, de 21/09/18, Ano II, nº 177), o Serviço Compartilhado
Opcional de Passageiros é assim definido:

Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas,  com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de  março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo  único.  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar,  conforme define  o  art.  21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização dos serviços e do uso de equipamentos de transporte
públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,  organização  e
fiscalização  dos  serviços  de  transporte  urbano  no  Município  de
Paço do Lumiar

Os  veículos  em  epígrafe  prestam  serviço  autorizado  de
transporte de passageiros no perímetro municipal,  em esteira  equivalente a do
aplicativo  Uber.  São  de  propriedade particular.  Percebe-se  que  o  serviço  de
transporte  compartilhado  opcional  foi  concebido  como  um  serviço  de  caráter
privado,  porém prestado  mediante  autorização do Poder  Público  Municipal,
através  da  SEMOB,  a  fim  de  possibilitar  um  sistema  onde  coexistam
pacificamente  os  diversos  tipos  de  transporte  urbano,  buscando  propiciar
segurança  à  população  usuária  e  impedir,  através  de  efetiva  fiscalização,  a
circulação dos veículos não autorizados e, por isso, potencialmente prejudiciais ao
sistema de transportes municipal.
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Segundo o art. 19 do Regulamento, é proibida a colocação
de  qualquer  legenda,  inscrição,  representação  gráfica  ou  foto  nas  partes
interna e externa dos veículos.

Ora,  a  colocação  dos  adesivos  de  finalidade  eleitoral  está
ainda mais em desacordo com a legislação pelo fato de os veículos em uso nas
cooperativas  serem  bens  particulares,  mas de  uso  comum da  população,
operando mediante autorização da SEMOB. 

A  respeito,  dispõe  expressamente  a  Resolução  nº  TSE
23.610/2019:

Art. 19.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão
do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso
comum,  inclusive  postes  de  iluminação  pública,  sinalização  de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer  natureza,  inclusive  pichação,  inscrição  a  tinta  e
exposição  de  placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,  bonecos  e
assemelhados. Lei nº 9.504/1997, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no
caput será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada
na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após
oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º, e art. 40-
B, parágrafo único).
§ 2º  Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim
definidos  pelo  Código  Civil  e  também  aqueles  a  que  a
população  em  geral  tem  acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,
lojas,  centros comerciais,  templos,  ginásios,  estádios,  ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º).

Como  desdobramento  dos  princípios  da  moralidade  e  da
impessoalidade administrativa e eleitoral, existe a necessidade de não vinculação
da estrutura da administração pública à disputa eleitoral. Assim, o legislador vedou
a propaganda em bens de uso comum para fins eleitorais, como é o caso dos
veículos em apreço. 

Frise-se que, para fins eleitorais, a restrição é bem ampla.
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Com  muita  propriedade,  explica  RODRIGO  LÓPEZ  ZILIO
(op.cit. p. 432):

Para o TSE, “é vedada a veiculação de propaganda eleitoral  de
qualquer  natureza  em  veículos  automotores  prestadores  de
serviços  públicos,  tais  como  os  ônibus  de  transporte  coletivo
urbano” (Resolução nº 22.303/DF – j.01.08.2006). Já os bens de
uso comum recebem uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código
Civil,  todos  aqueles  em  que  a  população  em  geral  tenha  livre
acesso. De acordo com o § 4º do art. 37 da LE, acrescentado pela
Lei nº 12.034/2009, “bens de uso comum, para fins eleitorais, são
os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código ivil  e  também aqueles a que a população em geral  tem
acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,  lojas,  centros  comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Para  fins  eleitorais,  portanto,  a  regra  se  estende  aos
veículos  de  transporte  compartilhado  não  autorizatários dado  que
efetivamente estes veículos, apesar de bens particulares, são também de uso
eminentemente comum, livremente acessível à população. 

Estão ambos os representados sujeitos à multa nos moldes
previstos no art. 37, § 1º, da LE.

2.3.2 Da confecção e distribuição de camisetas

A  distribuição  de  brindes,  como  camisetas,  é
expressamente vedada pelo art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. (...)

§ 6o  É  vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização,  de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer  outros  bens  ou  materiais  que  possam  proporcionar
vantagem ao eleitor.  
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A respeito, preceitua a Resolução nº 23.610/2019:

Art.  18.  São  vedadas  na  campanha  eleitoral  confecção,
utilização,  distribuição por comitê,  candidato,  ou com a sua
autorização,  de  camisetas,  chaveiros,  bonés,  canetas,  brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme
o caso,  pela prática de captação ilícita de sufrágio,  emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Lei  nº  9.504/1997,  art.  39,  §  6º; Código  Eleitoral,  arts.
222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22). 

O largo uso deste meio de propaganda, que não é barato,
fere  o  princípio  da  isonomia  do  pleito  e  prejudica  o  equilíbrio  entre  os  pré-
candidatos, pois não é aceitável que alguns possam divulgar suas propagandas
antes mesmo que outros tenham se registrado como candidatos, nem distribuir
camisetas em larga escala, sob pena de caracterizar abuso de poder econômico
ou até crime de captação ilícita  de sufrágio,  pois  a  camiseta  não tem a única
utilidade de divulgar o nome do pré-candidato, mas é usufruída pelo eleitor para
outros fins. 

Neste sentido:

RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  PROPAGANDA
IRREGULAR. CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
CAMISETAS.  COMPROVAÇÃO  DE  VANTAGEM  PARA  O
ELEITOR.  DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  LEGAL.
APOSIÇÃO DE NÚMERO,  SIGLA E  SÍMBOLO  DA CAMPANHA
NAS  CAMISETAS.  UTILIZAÇÃO  POR  CABOS  ELEITORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE PELA PROPAGANDA
DEMONSTRADA  PELAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E
PECULIARIDADES  DO  CASO.  CONHECIMENTO  DA
PROPAGANDA  IRREGULAR.  DEVER  DO  CANDIDATO  DE
PROMOVER  A  CESSAÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não é necessário se comprovar que houve vantagem
em concreto para o eleitor com a distribuição de camisetas, pois a
norma parte da presunção de que esse tipo de bem, por poder ter
outra utilidade que não a de exclusivamente informar o eleitor, pode
conferir  a  este  alguma  vantagem  e,  por  essa  razão,  veda  a
produção, utilização e distribuição deste material, a fim de evitar a
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sua utilização como moeda de troca. 2. É permitida a utilização de
cabo eleitoral, regularmente contratado pelo candidato, partido ou
coligação, de camisetas da cor do partido ou coligação,  desde que
não  contenha  número,  nome  ou  imagem  que  remetam  ao
candidato ou cargo em disputa. Precedentes. 3. Caso em que se
verificou que as camisetas, as quais se alega que foram utilizadas
somente  por  apoiadores  da  candidata  representada  e  não  por
eleitores, ostentavam o número, a sigla do partido e o símbolo da
campanha.  4.  A responsabilidade da candidata  pela  propaganda
irregular ficou demonstrada, na medida em que ela própria aparece
nas  fotografias  dos  eventos  onde  foram utilizadas  as  camisetas
impugnadas, levando, portanto, as circunstâncias e peculiaridades
do caso, à condição de que era impossível que a representada não
tenha  tido  conhecimento  da  propaganda.  5.  Ainda  que  as
camisetas  tivessem  sido  confeccionadas  pelos  eleitores,  como
alegado,  não  estaria  afastada  a  responsabilidade  da  candidata
representada,  pois,  sendo  conhecedora  da  existência  da
propaganda  irregular,  era  seu  dever  fazê-la  cessar.  6.  Recurso
parcialmente provido para afastar a penalidade aplicada com base
no art. 12 da Resolução TSE nº 23.457/2015, mantendo-se a multa
por  propaganda  irregular.  (TRE–PA  –  RE:  21349  NOVA
TIMBOTEUA-PA,  Relator:  JUIZ  JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA
ARAÚJO, Data de Julgamento:  28/04/2020,  Data de Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 107, Data: 17/06/2020,
Página 3/5).

3. DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PROPAGANDA PELOS BENEFICIÁRIOS

O conhecimento acerca da propaganda eleitoral antecipada
pelos representados é inequívoca, pois são de sua responsabilidade direta, como
sobejamente demonstrado nas fotografias trazidas a esse d. Juízo, muitas delas
publicadas nas páginas de redes sociais dos próprios representados. 

Torna-se,  assim,  desnecessária  a  notificação  prévia,
conforme previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97 e art. 17, I, da Resolução TSE
nº 23.608/19.
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4. DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nesse contexto, decerto que o caso dos autos demanda
medidas de cunho repressivo e preventivo.

Cabe adequada medida sancionatória por parte desse d.
Juízo Eleitoral, inclusive de natureza liminar, no  exercício do poder de polícia,
mediante determinação aos representados da  imediata remoção de todos os
adesivos de propaganda em epígrafe e apreensão de todas as camisetas com
logo de “Somos + João Neto”, com fulcro no disposto no art. 41, § 1º da Lei nº
9.504.97 e no art. 35 do Código Eleitoral.

Preventivamente, é necessário, o quanto antes, impedir
a  veiculação  de  propaganda  eleitoral  nos  bens  de  uso  comum,  porque
expressamente vedado, não importando para fins eleitorais, como dito alhures, se
o veículo é autorizatário ou clandestino. A vedação alcança a ambos, na fase de
pré-campanha  e  também após  26  de  setembro.  Ou  seja,  de  forma  alguma
podem  os  representados  veicular  propaganda  em  bens  de  uso  comum,
autorizados ou não, até o dia da eleição, cabendo ao d. Juízo a tomadas de todas
as providências ao seu alcance para evitar atos viciosos das eleições (art. 35, XVII,
do Código Eleitoral). 

5. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

1) liminarmente, com fundamento no art. 41, § 1º, da Lei nº
9.504/97 e art. 35 do CE, o exercício do poder de polícia, consistente em:

1.1) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, comprovadamente retirar os
adesivos “Somos + João Neto” de todos os veículos de transporte compartilhado de
passageiros,  autorizatário  ou  não,  com  a  entrega  de  todos  os  adesivos
confeccionados, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição dos adesivos,
a esse d. Juízo, em apreensão, e, em caso de descumprimento, que seja aplicado
multa;

1.2) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
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de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, recolher comprovadamente
todas as camisetas confeccionadas, em cuja estampa conste a logomarca “Somos +
João Neto”  e/ou o nome “FRED CAMPOS”,  inclusive  as distribuídas a times de
futebol amador, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição das camisetas,
entregando-as a esse d. Juízo, em apreensão. Em caso de recalcitrância, que seja
aplicado multa aos representados;

2) a citação dos representados João Pinheiro e Frederico de
Abreu da Silva Campos para, querendo, apresentar defesa no prazo de 02 dias
(art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 18, § 2º e seguintes da Resolução TSE nº
23.608/2019); 

3)  a  condenação  dos  representados  João  Pinheiro  e
Frederico  de  Abreu  da  Silva  Campos  ao  pagamento  da  multa pelo  uso  de
propaganda eleitoral antecipada, prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art.
2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  a  R$  25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais),  ou  equivalente  ao  custo  da
propaganda, se este for maior;

4)  Permanecendo  recalcitrantes  os  representados  na
veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, que lhes seja aplicada a
pena de multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Embora o Ministério Público Estadual já tenha apresentado
elementos suficientes e robustos do ilícito apontado, protesta-se, na oportunidade,
pela produção de todas as provas em direito admitidas que se fizerem necessárias
ao pleno esclarecimento dos fatos.

Termos em que espera deferimento.

Paço do Lumiar, 24 de agosto de 2020. 

Nadja Veloso Cerqueira
    Promotora Eleitoral
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
 
APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO
OPCIONAL  DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO
MUNICÍPIO  DE  PAÇO  DO  LUMIAR.

 
DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO, Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 80, inciso III da Lei Orgânica;
 
CONSIDERANDO  que  compete  à  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar, na forma do art. 21-A da
Lei Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação
e  normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
CONSIDERANDO,  ainda, o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público,  através da 3ª Promotoria de
Justiça de Paço do Lumiar Ministério Público Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, objetivando disciplinar o serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros, planejando, organizando
e fiscalizando,

 
DECRETA:

 
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros no Município de Paço do
Lumiar, integrante do presente Decreto.
 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.

 
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO OPCIONAL
DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO  MUNICÍPIO  DE
PAÇO DO LUMIAR – MA.
 

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

 
Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar, conforme define o art. 21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 2º. Buscando atender ao princípio da publicidade, bem como
informar  aos  usuários  quais  prestadores  estão  autorizados  a
explorar  o  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  no  Município  de  Paço  do  Lumiar,  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar publicará no
Diário Oficial do Município, bem como no Portal da Transparência,
todos  os  decretos,  regulamentos,  revisões  e  autorizações
referentes  à  exploração  do  serviço.
 

CAPÍTULO II
Da Autorização

 
Art.  3º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  é  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar, constituindo um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
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forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com   o  Ministério  Público,  mediante  autorização
outorgada  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar, nas condições estabelecidas neste
Regulamento e legislações pertinentes.
 
Art. 4º. A definição e alteração do número de autorizações para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar será estabelecido pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
após  estudos  que  comprovem  sua  viabilidade  técnica  e
econômica, na proporção de 1 (uma) para cada 800 (oitocentos)
habitantes,  de modo a evitar  incompatibilidades com os outros
serviços de transporte público já existentes no Município de Paço
do Lumiar.
 
Art.  5º.  O  número  de  autorizações  a  serem  outorgadas  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  será  distribuída  proporcionalmente  entre  as
Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na forma
da  lei,  até  data  da  assinatura  do  Termo  de  Ajustamento  de
Conduta com o Ministério Público.
 
Art. 6º. As autorizações outorgadas pela Secretaria Municipal de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  para  a
prestação do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de
Passageiros do Município  de Paço do Lumiar  obedecerão aos
seguintes  preceitos:  caráter  personalíssimo,  intransferível,
precário,  temporário,  inalienável,  impenhorável,  incomunicável  e
vedada  a  subautorização,  extinguindo-se  nos  casos  previstos
neste Regulamento e nas hipóteses abaixo relacionadas:
I. falecimento do autorizatário Pessoa Física;
II. desligamento do cooperado;
III. revogação do ato;
IV. anulação;
V. caducidade;
VI. cassação;
VII. extinção da cooperativa;
VIII.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei.
§ 1º. A cassação ou suspensão do registro de cooperativado do
autorizatário  implicará  na  cassação  automática  da  respectiva
autorização.
§ 2º.  A autorização para o Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte  de  Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,
somente será emitida após o recolhimento, pelo autorizatário, da
taxa de alvará prevista na legislação tributária municipal.
 
Art. 7º. O autorizatário não poderá ser detentor de qualquer outra
concessão,  permissão  ou  autorização  de  serviço  público  de
transporte de passageiros.
 
Art. 8º. O autorizatário que desejar renunciar à autorização deverá
formalizar sua intenção através da Cooperativa.
Parágrafo  único.  A  renúncia  somente  será  consolidada  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar após a realização de baixa de cadastros na Cooperativa
e conforme exigências deste Regulamento.
 
Art. 9º. É vedado aos autorizatários pessoa física manter vínculo
empregatício com a administração pública.
 

CAPÍTULO III

Do Cadastramento dos Condutores Autorizatários
 
Art. 10. Os condutores autorizatários e os condutores auxiliares
serão cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar para operação no sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar.
Parágrafo único.  O autorizatário  poderá cadastrar  apenas um
condutor  auxiliar,  que  deverá  atender  as  mesmas  exigências
estabelecidas no art. 11 deste Regulamento.
Art.  11.  O  cadastramento  de  condutores  autorizatários  será
efetuado  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,
além de outros legalmente exigidos:
I. carteira de identidade e C.P.F.;
II.  carteira  nacional  de  habilitação  categorias  B,  C,  D  ou  E,
explicitando o Exercício de Atividade Remunerada;
III. quitação militar, de acordo com o art. 74 da Lei Federal 4.375,
de 17 de agosto de 1964;
IV. certidão de quitação eleitoral;
V. certificado de aprovação no curso especializado para operador
no  Serviço  Compartilhado,  na  forma  das  resoluções  do
CONTRAN;
VI.  declaração de endereço ou comprovante de endereço para
correspondência;
VII. certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro
do prazo de validade, emitidas pelos seguintes órgãos:
a. Justiça Federal;
b. Justiça Estadual;
c. Juizado Especial Criminal de Paço do Lumiar.
VIII.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  de
Paço do Lumiar.
IX. Declaração de extinção e/ou inexistência de outro vínculo com
a Administração Pública.
 
§ 1º. O impedimento ao cadastro ocorrerá nas hipóteses previstas
neste Regulamento.
§  2º.  As  certidões  constantes  nos  incisos  VII  e  a  prova  de
regularidade  junto  ao  Município  constante  no  inciso  VIII  deste
artigo deverão ser renovadas a cada ano.
§  3º.  O  curso  constante  no  inciso  V  deste  artigo  deverá  ser
renovado anualmente.
§ 4º. É obrigação do autorizatário manter atualizado o endereço
para correspondência e endereço e o telefone pessoal junto as
Cooperativas.
 
Art.  12.  Considera-se  condição  essencial  do  autorizatário  do
sistema  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar a prova de não ter
sido considerado culpado em sentença condenatória, transitada
em julgado, por crime culposo ou doloso, nos termos do inciso LVII
do art. 5º da Constituição Federal.
Parágrafo  único.  Será  considerado  impedit ivo  para
cadastramento  certidão  de  registro  de  distribuição  criminal
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção
de menores (Art. 329 – CTB).

CAPÍTULO IV
Dos veículos

 
Seção I

Do cadastro
 

Art.  13.  Para operação no Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, os
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veículos  deverão estar  devidamente  cadastrados na Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I. CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;
II.  Laudo  com aprovação  da  vistoria  expedido  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
III. Certificado de Segurança Veicular para veículo com alteração
em suas características originais de fábrica, desde que autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, inclusive para os veículos da categoria acessível.
 
Art. 14. Os autorizatários terão obrigatoriamente os seus veículos
licenciados no Município de Paço do Lumiar.
 

Seção II
Da caracterização dos veículos

 
Art. 15. Para a operação no Serviço Compartilhado Opcional de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, o
veículo deverá possuir:
I.  marca/modelo  homologados  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
II. quatro portas, sendo duas de cada lado;
III. capacidade de cinco a sete lugares;
IV. características originais de fábrica, satisfazendo as exigências
do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  e  legislação  pertinente,
observando  os  aspectos  de  segurança,  conforto  e  estética,  a
critério da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município
de Paço do Lumiar.
V. motor com potência mínima de 85 cv;
§ 1º. Todos os novos modelos de veículos deverão ser submetidos
à  nova  homologação  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 2º. Poderá ser admitido no sistema do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar veículo com alteração em suas características originais de
fábrica, desde que regulamentada pelo CONTRAN e autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, e obrigatoriamente ser submetido à vistoria.
§  3º.  Na  homologação  de  veículo  para  prestação  de  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  poderão  ser  admit idas
características e/ou equipamentos diferentes dos descritos neste
artigo, desde que previamente aprovados e definidos em Portaria
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar.
 
Art.  16.  No Serviço Compartilhado Opcional  de Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar, não será admitido
veículo com as seguintes características ou equipamentos:
I .  veículos  fora  de  estrada,  esportivos  e/ou  com  pneu
sobressalente  fixado  na  parte  externa;
II. teto solar;
III. conversível;
IV. potência inferior a 85 cv;
V. com pneu recauchutado ou remoldado ou refrisado;
VI. sem espaço suficiente para acomodar de forma segura cadeira
de rodas padrão;
VII.  estampas,  frisos,  proteções,  acabamentos,  carenagens  ou
qualquer  tipo  de revestimento  externo,  mesmo que original  de
fábrica, que comprometa a estética do veículo e/ou interfira na
predominância de sua cor, a critério da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;

 
Art.  17.  Os  veículos  utilizados  na  exploração  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar, deverão ser padronizados a partir
da data da publicação deste Regulamento.
Parágrafo  único.  As  normas  e  demais  procedimentos  para  a
padronização,  serão  editadas  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 18. Para homologação específica de modelo de veículo para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  além  das  especificações  já
definidas,  a  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  exigirá  as  seguintes  dimensões
mínimas:
I. largura do assento do banco traseiro (espaço útil): 1280 mm;
II. altura do assento do banco traseiro ao teto: 950 mm;
III. altura do assoalho ao teto (compartimento traseiro): 1280 mm;
IV. profundidade do assento do banco traseiro: 480 mm;
V.  dimensão mínima de conforto interno de 160 mm (distância
entre a borda do assento do banco traseiro e o encosto do banco
dianteiro, recuado ao máximo e reclinado em 110º).
 
Art. 19. É proibida a colocação de qualquer legenda, inscrição,
representação gráfica ou foto nas partes interna ou externa do
veículo, exceto nos casos em que houver autorização formal da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar.
 

Seção II
Da substituição

 
Art. 20. Os veículos deverão ser obrigatoriamente substituídos até
o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao ano
em que completarem 10 (dez) anos de fabricação.
Parágrafo único.  Para  manter  a  segurança do transito  e  dos
usuários,  estando  o  veículo  fora  das  especificações  definidas
neste regulamento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar poderá retira-lo do sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar  até  o  restabelecimento  às
conformidades especificadas.
 
Art .  21.  A  subst i tu ição  de  veículo  será  processada
obrigatoriamente por veículo de ano fabricação mais recente e que
tenha, no máximo, 8 (oito) anos de fabricação do ano vigente.
Parágrafo único. Em caso de furto ou roubo, acidente grave ou
perda  total  do  veículo,  devidamente  comprovado  pelo
autorizatário,  a  substituição  poderá  ser  processada  por  outro
veículo,  respeitando-se  o  prazo  estabelecido  no  art.  21  deste
Regulamento.
 
Art. 22. No caso de recuperação de veículo roubado ou furtado, o
autorizatário fica obrigado a regularizar imediatamente a situação
deste veículo junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 23. A permuta de veículos cadastrados no sistema do Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  será  admitida,  mediante  prévia
anuência  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar.
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Seção III
Da vistoria

 
Art. 24. Os veículos serão submetidos a vistorias, em local e data
fixados  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  para  verificação  de  segurança,
conservação,  conforto,  higiene,  equipamentos  e  características
definidas  na  legislação  federal,  estadual,  municipal,  neste
Regulamento  e  em  normas  complementares.
 
§  1º.  A  periodicidade  de  vistoria  dos  veículos  será  definida
considerando o ano de fabricação do
Veículo, conforme tabela abaixo.
De menos de 5 anos - anual
De 5 a 10 anos – semestral
 
§ 2º. O veículo deverá ser apresentado à vistoria pelo autorizatário
ou por pessoa física legalmente constituída.
§ 3º. A vistoria poderá ser antecipada em relação à data fixada,
mediante agendamento prévio perante a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 4º.  O não comparecimento à vistoria poderá ser formalmente
justificado  até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  ao  da  data
determinada na autorização, ficando o veículo impossibilitado de
prestar o serviço após o vencimento.
§ 5º.  A  qualquer  tempo,  a  Secretaria  Municipal  de Mobilidade
Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  visando  manter  a
segurança  dos  usuários,  poderá  determinar  vistorias  eventuais
além das periódicas.
§ 6º.  A  vistoria  prevista  no  caput  desse  artigo,  somente  será
realizada  após  o  recolhimento  da  taxa  de  vistoria  prevista  na
legislação tributária municipal.
 
Art. 25. Na hipótese de ocorrência de danos que comprometam a
segurança do veículo, o autorizatário, após reparadas as avarias e
antes  de  colocar  o  veículo  novamente  em  operação,  deverá
submetê-lo  a  nova  vistoria  como condição  imprescindível  para
continuidade da prestação do serviço do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar.
 
Art. 26.  A vistoria nos veículos será executada pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
por meio de agentes próprios ou por entidades conveniadas.
 
Art. 27. A emissão da autorização fica condicionada à inexistência
de qualquer deficiência e/ou irregularidade no veículo que venha a
ser constatada no laudo de vistoria.
Parágrafo único. Poderá ser emitida autorização quando existir a
deficiência  e/ou  irregularidade  no  veículo  não  comprometer  a
segurança e a qualidade na prestação do serviço.
Art. 28.  A não-apresentação do veículo à vistoria determinada,
sem justificativa  formal  aprovada  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  por  um
período  superior  a  30  (trinta)  dias  da  data  fixada  para
apresentação do mesmo, acarretará na suspenção da autorização.
 

CAPÍTULO V
Do Serviço

 
Art.  29.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade

Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  fica  restrito  à
circunscrição do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 30. A definição das tarifas a serem praticadas por rota é de
responsabilidade  das  Cooperativas,  podendo  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
objetivando preservar o interesse público e o equilíbrio econômico-
financeiro do serviço, propor reajustes de modo a evitar abusos e
ônus desproporcional aos usuários.
Parágrafo único. Não será permitida cobrança por transporte de
cadeira  de rodas padrão ou equipamento utilizado por  pessoa
deficiente ou com mobilidade reduzida.
 
Art. 31. Cabe ao condutor providenciar troco ao usuário para as
corridas pagas em moeda corrente.
 
Art. 32. É função precípua do autorizatário a prestação direta do
serviço por, no mínimo, 36 (trinta e seis) horas semanais, cabendo
ao seu condutor  auxiliar  complementar ou dar continuidade ao
trabalho do titular.
§ 1º. É vedada ao autorizatário a atuação de condutor em outras
permissões  ou  autorizações  de  serviços  públicos,  exceto  nos
casos previstos neste Regulamento.
§ 2º.  Autorizatários  com idade igual  ou  superior  que 65  anos
poderão operar por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas semanais.
Art.  33.  O  veículo  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar deve
prestar o serviço por um número mínimo de dias no mês igual ao
número de dias úteis, incluindo os sábados, mais um domingo por
mês.
 
Art.  34.  O  veículo  deverá  estar  empenhado  no  serviço  pelo
mínimo de 8 (oito) horas diárias.
Parágrafo  único.  Esta  regra  não  se  aplica  ao  caso  de
autorizatário sem condutor auxiliar cadastrado.
 
Art. 35. O condutor auxiliar só poderá conduzir veículo ao qual
esteja vinculado.

 
CAPÍTULO VI

Dos Terminais e Pontos de paradas
 
Art.  36.  Os  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  serão  regulamentados  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  em  função  do  interesse  público,  da  conveniência
técnico-operacional  e  de  eventuais  condições  especiais  de
operação.
 
Art. 37. É vedada a instalação de qualquer mobiliário urbano nas
imediações  dos  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar sem autorização da Prefeitura de
Paço do Lumiar.
Parágrafo único. Em caso de autorização, os mobiliários deverão
ser  de  uso  comum  a  todos  os  operadores  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 38. É dever dos condutores observar as condições de higiene,
salubridade, moralidade, níveis de ruídos e conservação quando
da utilização dos Terminais e Pontos de parada.
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Art. 39. É vedada aos condutores a prática de jogos de qualquer
natureza nos Terminais e Pontos de parada e imediações.

CAPÍTULO VII
Da Fiscalização

 
Art. 40. A fiscalização consiste no acompanhamento permanente,
administrativo ou em campo, do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar,
visando ao cumprimento dos dispositivos do Código de Transito,
da legislação federal, estadual e municipal, deste Regulamento e
de  normas  complementares,  e  será  exercida  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar
por meio de agentes próprios ou conveniados.
 
Art.  41.  A  fiscalização  do  cumprimento  das  normas  deste
Regulamento  será  exercida  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar por meio de
agentes próprios ou conveniados.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

  

 

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

 RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 763/2018 – CPL
 
O Pregoeiro da Prefeitura  de Paço do Lumiar  –  MA,  torna
público que a licitação marcada para o dia 05/09/2018 às 09:00h,
na  modalidade  Pregão Presencial,  do  tipo  Menor  Preço por
Item,  para  Contratação  de  Empresa  Especializada  para
Aquisição  de  Câmeras  Fotográficas  e  Acessórios,  foi
considerada DESERTA em razão da ausência de interessados na
referida sessão.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro

 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4505/2018 – CPL

 
O Pregoeiro da Prefeitura de Paço do Lumiar – MA, torna público
que a licitação realizada no dia 18/09/2018, na modalidade Pregão
Presencial,  do  tipo  Menor  Preço  por  Lote,  para  Aquisição  de
Material  Gráfico,  foi  considerada  FRACASSADA  em  razão  da
desclassificação das licitantes presentes.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro 
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): JOAO PINHEIRO

Título Eleitoral: 036711571180

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PATRIOTA MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 12/09/2003 Cancelado em 15/10/2019

PSL MA PAÇO DO LUMIAR 11/10/2011 02/10/2011 Cancelado em 15/10/2019

PDT MA PAÇO DO LUMIAR 21/09/2015 10/07/2015 Desfiliado

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  5732.29E6.F5F8.63A3

Certidão emitida às 10:32:10 de 24/08/2020
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS

Título Eleitoral: 041667721171

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PL MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 19/09/2003 Excluído em 21/11/2009

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 27/04/2011 Cancelado em 21/11/2013

PCDOB MA PAÇO DO LUMIAR 08/10/2013 08/10/2013 Cancelado em 21/11/2013

DEM MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 22/02/2007 Cancelado em 29/11/2011

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 30/03/2016 Cancelado em 16/04/2020

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  BE00.652A.B601.E6A1

Certidão emitida às 10:31:56 de 24/08/2020
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REPRESENTAÇÃO
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral do Maranhão

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  sua
Representante infrafirmada, em exercício perante a 93ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições  constitucionais  e  legais,  com fulcro  no art.  24,  VI,  do  Código
Eleitoral  c/c  o  art.  78  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  no  art.  96  da  Lei  nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.610/2019, vem perante  Vossa Excelência
propor

REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

contra:

JOÃO  PINHEIRO,  conhecido  como “JOÃO  NETO”,
brasileiro,  natural  de  Pindaré-Mirim-MA,  nascido  em
10/06/1978  (42  anos),  solteiro,  filho  de  Andrelina  Pinheiro,
CPF nº  821.050.493-20, residente e domiciliado na Avenida
Tancredo Neves, nº 12, Vila São José 1, Paço do Lumiar-MA,
Cep 65130-000, e

FREDERICO  DE  ABREU  DA SILVA CAMPOS,  brasileiro,
amapaense, nascido em 27/11/1981, filho de Flávio Henrique
Silva Campos e Darlene Marciana de Abreu Silva Campos,
CPF nº 919.115.323-91, residente e domiciliado na Rua dos
Flamingos, Quadra 04, nº 22, Sl-01, Calhau, São Luís-MA,
Cep: 65071-620, telefones: 98119-0252 e 3246-3418,

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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1. DOS FATOS

JOÃO  PINHEIRO,  chamado  “JOÃO  NETO”,  foi  por  algum
tempo conselheiro fiscal da Coopertrans da Vila São José, uma das três coopera-
tivas  de  transporte  privado  compartilhado de  passageiros  em Paço  do  Lumiar,
onde possui trânsito acessível entre diversos profissionais do referido segmento.
Tais profissionais de veículos de transporte compartilhado são  autorizatários do
Poder Público Municipal, conforme Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento
do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros de Paço do Lu-
miar (cópia anexa).

João Neto já concorreu, em 2016, sem sucesso, à vaga de
vereador em Paço do Lumiar e, pelo menos desde o ano passado, vem se apre-
sentando aos luminenses como pré-candidato nas eleições 2020, buscando a ade-
são da classe de profissionais, o que envolve o interesse das três cooperativas de
transporte compartilhado opcional de passageiros, autorizadas a prestar o serviço
no perímetro urbano, bem como interesses de diversos motoristas que se encon-
tram transitando na clandestinidade. O representado, conforme alardeado em  re-
des sociais, obteve apoio de parte dos profissionais do transporte compartilhado,
inclusive, dos não autorizatários e, portanto, clandestinos:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
em 23/10/2019
https://www.facebook.com/photo?fbid=543737039708449&set=ecnf.100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=543736879708465&set=ecnf.100022164743754 
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Ocorre que, em novembro de 2019, surgiram diversos veícu-
los na cidade, inclusive, dos profissionais do transporte compartilhado de passagei-
ros da Coopertrans (rosa), autorizatários do Município de Paço do Lumiar, com
adesivos estilizados, conforme flagrado, no Maiobão, por câmera de celular. Eis os
prints:
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O adesivo traz a mensagem: “Somos mais João Neto”, grava-
da a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das três cooperativas autori -
zatárias (verde, rosa e azul), numa menção expressa a intuito de João Neto de ar-
rebanhar  o  apoio  dos trabalhadores do segmento,  inclusive  os  cooperativados,
conforme vem sendo amplamente publicado em redes sociais: 

https://www.facebook.com  /photo?fbid=676023756479776&set=a.120207185394772 

 

O  que,  a  princípio,  poderia  até  o  representado  alegar  ser
mera promoção pessoal, acabou por se manifestar inequivocamente como propa-
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ganda eleitoral antecipada.

As redes sociais FACEBOOK e INSTAGRAM estão carrega-
das da publicidade anunciando que João Neto é pré-candidato e que apoia o 22
(pré-candidato ao cargo majoritário,  Frederico de Abreu da Silva Campos, pelo
Partido Liberal de Paço do Lumiar, antigo Partido da República - PR).

Há inúmeras postagens de fotografias de João Neto, ladea-
das de frases de efeito e com sua logomarca: a mãozinha estilizada. Acompanham
frases de efeito, que equivalem a pedido explícito de voto, tais como: “Somos Mais
João Neto!”; “Agora é a vez das comunidades!”, #vamosjuntos, #vamos sempre
juntos ou #somos mais joão neto, “estamos chegando pra lutar e vencer.” Igual-
mente, propala o número 22, que é o número do candidato a que seu partido (Pa-
triotas) caminha para se coligar na disputa ao cargo de Prefeito Municipal.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

https://www.facebook.com/photo?fbid=723465928402225&set=a.122722531809904
https://www.facebook.com/photo?fbid=678503936231758&set=pcb.678504026231749  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

  
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=736078740474277&set=a.120207818728042
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=757890574959760&set=pcb.757890638293087 

Não bastassem os adesivos em época não autorizada em lei
e  também em veículos  de  serviços  autorizatários  do  Poder  Público  Municipal
(através da SEMOB), vem sendo distribuídas camisetas, de cor rosa (cor da
Coopetrans VSJ), com a logomarca (mãozinha “Somos + João Neto), confor-
me fotografado:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546241614490&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546251614489&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546194947828&set=pcb.1054546938281087 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754   

Primeiramente  os  agradecimentos  serão  destinados  ao  nosso  DEUS

maravilhoso que está na frente abrindo as portas, Os  Amigos que

já fazem parte do grupo de apoio do whatsapp SOMOS JOÃO NETO
& FRED CAMPOS, Os maravilhosos amigos tbm de fora deste Grupo, e é
claro!  Vc  meu  amigo    Fred  Campos  ,  que  desde  que  conheci
pessoalmente e por todas as nossas conversas, só aumenta mais a
esperança de lhe ver Prefeito dessa cidade de Paço. E nós iremos
lutar  para  estarmos  tbm  nestas  conquistas.
AGORAÉAVEZDASCOMUNIDADES!!!

29 de julho às 07:38 
Fred  Campos: Confraternizaçao  do  querido  amigo  e  pré-candidato  a
vereador Joao Neto (Patriota),  na Vila Sao José. Grande amigo e que
muito me orgulha por estarmos juntos. Vamos sempre juntos.

- grifamos -

Observa-se  pelas  fotos  acima  que  o  representado  Fred
Campos, pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal, vem se reunindo com os
trabalhadores de transporte compartilhado de passageiros, inclusive os não auto-
rizatários, mas que desejam obter a autorização municipal para o serviço,  com in-
terveniência de João Neto:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755397768542374&id=100022164743754   
https://www.facebook.com/photo/?fbid=755397608542390&set=pcb.755397768542374   

ESTIVEMOS HOJE PELA TARDE,  EM UM BATE
PAPO BEM PRODUTIVO COM O PRÉ-CANDIDATO
À PREFEITO FRED CAMPOS, O PRÉ-CANDIDATO
À VEREADOR JOÃO NETO E MOTORISTAS DAS
COOPERATIVAS  DO  TRANSPORTE  COMPARTI-
LHADO OPCIONAL DE PASSAGEIROS DE PAÇO

DO LUMIAR, COOPERTRANS E LUMUNENSE  .

   NA  OCASIÃO  TRATAMOS  DE  PAUTAS
COMO: CRIAÇÃO DA SMTT DE PAÇO E O SERVI-
ÇO PRESTADO PELAS MESMAS. AGRADECEMOS
O  APOIO  INCONDICIONAL DOS  PRESIDENTES,

PAULO HENRIQUE   E VANDERLEI  . 
(grifamos)

A Cooperativa Luminense (Presidente: Vanderlei) não obteve
a autorização municipal para o serviço, pois, à época da realização do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta da Prefeitura com o Ministério Público,
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não estava devidamente regularizada juntos aos órgão competentes, o que denota
estar agora buscando, junto ao pré-candidato Fred Campos, uma promessa de au-
torização, caso eleito Prefeito. 

Fred Campos ladeado por João Neto, Paulo Henrique e Vanderlei.

A parceria de João Neto e Fred Campos em atos de propa-
ganda eleitoral antecipada se espraia também por times de futebol amador da ci-
dade, com a  confecção de camisetas personalizadas com a logo de João
Neto e o nome “FRED CAMPOS”, com apoio de Tiago Carneiro, proprietário do
IESF – Instituto de Ensino Superior Franciscano:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1037740356628412&set=pcb.1037741333294981 
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https://www.facebook.com/fred.campos2020 
https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740283295086&set=pcb.1037741333294981 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740386628409&set=pcb.1037741333294981 
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O empresário  Tiago  Carneiro  aderiu  publicamente  à  pré-campanha  do
pré-candidato do Partido Liberal,  Fred Campos (22), e, concomitantemente, à pré-campanha de
João Neto. Ele aparece em fotografia ladeado pelos profissionais do compartilhado, inclusive, pelo
pré-candidato, Paulo (Presidente da Coopertrans VSJ) e Vanderlei, da Cooperativa Luminenese: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=561471564601663&set=a.120207818728042 
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O IESF, em novembro de 2019, chegou a alugar espaço para
publicidade, com adesivo perfurado, em veículos de Transporte de Passageiros
Compartilhado (autorizatários),  que, inclusive, também levavam a logo do pré-
candidato João Neto: 
https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233127358840&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233724025447&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567234557358697&set=pcb.567234807358672 
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https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567233497358803&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567232994025520&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567234270692059&set=pcb.567234807358672 
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Por serem autorizatários,  os proprietários dos veículos das
três cooperativas são proibidos de colocar qualquer legenda, inscrição, representa-
ção gráfica ou foto nas partes interna ou externa dos veículos, conforme art. 19 do
Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros de Paço do Lumiar, e, muito mais ainda, pela Lei nº
9.504/97 e princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CF, de co-
locar propaganda eleitoral.

Ora, Fred Campos e João Neto não apenas vêm distribuindo
adesivos extemporaneamente, como, ainda, camisetas para profissionais do trans-
porte compartilhado e para times de futebol amador, alardeando nas redes sociais
o ilícito eleitoral, através da postagem das fotografias dos eventos, com o fim de in-
fluenciar no ânimo dos eleitores, pois muitas são as pessoas que utilizam o trans-
porte compartilhado de passageiros e que praticam futebol em Paço do Lumiar:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546181614496&set=pcb.1054546938281087 

(Fred Campos e João Neto fazendo o sinal de joinha do adesivo na presença de diveras pessoas

usando camisetas rosas com a mãozinha estilizada)
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https://www.facebook.com/search/top?q=%23venceremosjuntosmaisumavez

           (João Neto divulgando o nome do pré-candidato  FRED CAMPOS numa camiseta)

2. DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

O TSE já definiu propaganda eleitoral como “toda aquela que
leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mes-
mo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões
que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pú-
blica.” (Respe nº 16.183/MG).

Toda propaganda eleitoral veiculada antes do dia 26 de se-
tembro é considerada propaganda eleitoral antecipada (art. 36, caput, da LE e art.
240 do CE, c/c art. 1º, §1º, IV da EC 107/2020). No entanto, foi formalmente reco-
nhecida pela legislação a fase antecedente ao início da fase do registro e da pro-
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paganda eleitoral, a chamada pré-campanha.

Sabidamente, os atos de pré-campanha causam reflexos no
processo eleitoral e, por isso, devem observar determinadas condicionantes que se
extraem do próprio sistema que sustenta o processo eleitoral. 

Na pré-campanha, somente é permitido  menção a pretensa
candidatura,  exaltação  das  qualidades  pessoais  do  pré-candidato  e  os  atos
taxativamente enumerados nos incisos I a VII do art. 36-A:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet,  inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;      
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos  processos  eleitorais,  discussão  de  políticas  públicas,  planos  de
governo  ou  alianças  partidárias  visando  às  eleições,  podendo  tais
atividades  ser  divulgadas  pelos  instrumentos  de  comunicação
intrapartidária;    
III  -  a  realização  de  prévias  partidárias  e  a  respectiva  distribuição  de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão
da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;                 
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;      
V  -  a  divulgação  de  posicionamento  pessoal  sobre  questões  políticas,
inclusive nas redes sociais;    
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil,  de  veículo  ou meio  de comunicação ou do próprio
partido,  em  qualquer  localidade,  para  divulgar  ideias,  objetivos  e
propostas partidárias.               
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista

no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

A  intenção  do  legislador  ao  prever  tais  excludentes  é
franquear  a  discussão  sobre  políticas  públicas  em  ambientes  fechados  das
agremiações  partidárias  e, em  ambientes  abertos  e  gratuitos,  fomentar  a
construção coletiva de soluções. Nesta última hipótese, são proibidos gastos de
campanha, pois não foi ainda aberta conta bancária, obrigatoriamente precedida de
registro de candidatura. 
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Os  representados  não  se  enquadram  em  nenhuma  das
excludentes legais de propaganda eleitoral antecipada.

2.1 Do pedido explícito de voto

Não é permitido ao pré-candidato fazer pedido explícito de
voto. 

Assim, o uso de expressões como: “Somos Mais João Neto!”;
“Agora  é  a  vez  das  comunidades!”,  “vamos  juntos”,  “vamos  sempre  juntos”,
“estamos  chegando pra  lutar  e  vencer”  e  o  uso,  direto  ou  dissimulado,  do
número 22, que é o número do candidato Fred Campos, do Partido Liberal,  na
disputa ao cargo de Prefeito Municipal, constitui propaganda eleitoral antecipada.

A  respeito,  discorre  com  muita  propriedade  o  Professor
RODRIGO LÓPEZ ZILIO: 

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a compreensão do que consiste o pedido explícito de voto.
Com efeito,  pedido explícito  é  o realizado de forma direta,  sem
subterfúgios ou circunlóquios.  No entanto,  esse pedido pode ser
concretizado tanto de forma textual (“preciso do teu voto”, “quero o
teu voto”) como não textual. O pedido textual emprega a palavra
“voto” ou expressão equivalente (v.g.  sufrágio). De outra parte, o
pedido não textual emprega um conjunto de frases e expressões
(ex.  slogan  de  campanha anterior),  símbolos,  números  e  outros
elementos de referência que guardam pertinência direta com o ato
de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o futuro
candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer
a determinado cargo e afirma “conto com o teu apoio”, finalizando
com  seu  nome  e  o  número  do  partido.  Nessa  situação,  resta
evidenciado o pedido explícito – ainda que não textual – de voto,
na  medida  em  que  existe  um  articulado  que  conjuga  o  cargo
pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido de
apoio  o  número  da  legenda  do  partido.  Do  simples  fato  desse
pedido de apoio ser conjugado com um número de partido – que
coincide com o voto a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica
(seja  na  legenda  ou  no  próprio  candidato  ao  cargo  do  Poder
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Executivo) -,  pode-se concluir  que se está diante de um pedido
explícito  (não textual)  de voto.  Em síntese,  não existe diferença
entre  a  mensagem  referir  diretamente  “preciso  do  teu  voto”  ou
“conto  com  teu  apoio,  Fulano  de  Tal,  Número  XX”;  ambos  se
configuram  como  pedido  explícito  de  voto  –  fundamentalmente
porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio com um
número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é
binário e a referência ao número do partido coincide com o voto na
legenda  daquela  agremiação;  no  sistema  majoritário,  o  voto  no
candidato é representado, na urna eletrônica, por aquele mesmo
número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese é, até mesmo,
um ato mais contundente de propaganda eleitoral  antecipada do
que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo
a um número de partido ou candidato). 

O TSE já assinalou que o pedido explícito de votos pode ser
identificado pelo  uso de determinadas “palavras  mágicas”,  como,  por  exemplo,
“apoiem” e “elejam”,  que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. (AgRg-REspe nº 2931/RJ – j. 30.10.2018).

A  divulgação  de  propaganda  eleitoral  antes  do  período
estabelecido em lei fere o princípio do equilíbrio na isonomia no pleito consagrado
no sistema eleitoral pátrio.

2.2  Da  confecção  e  uso  antecipado  de  adesivos  para  veículos  não
autorizatários

Verifica-se  que  veículos  de  proprietários  não  autorizatários
também  foram  adesivados.  Considere-se,  ab  initio,  que  esses  veículos,  de
propriedade particular, não possuem nenhum vínculo com a Administração Pública.

O  adesivo  estilizado  trazendo  a  mensagem:  “Somos  mais
João Neto”, gravada a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das 3
cooperativas autorizatárias (verde, rosa e azul), denota a intenção do representado
João Neto de usar a logo com slogan em futura campanha eleitoral.
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A regra é que adesivo plástico, de tamanho que não exceda a
0,5m², é permitido em veículos particulares (art. 37,§ 2º, II,  da LE),  porém não
antes do dia 26 de setembro, sujeitando os representados à multa prevista no art.
36, § 3º da LE.

Entretanto, na realidade, não se trata de veículos particulares
como os  demais,  pois  realizam clandestinamente  transporte  compartilhado  dos
passageiros e circulam por toda a cidade. Devem ser considerados bens de uso
comum e, portanto, aplicáveis as regras proibitivas do art. 37,  caput, da Lei
9.504/97:

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam,  e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas  de ônibus e outros equipamentos urbanos,  é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza,  inclusive pichação,
inscrição a tinta  e  exposição de placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,
bonecos e assemelhados.

§  1o  A  veiculação  de  propaganda  em  desacordo  com  o  disposto
no caput deste  artigo  sujeita  o  responsável,  após  a  notificação  e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo,  a
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). 

  

Permitir  que  tais  veículos  circulem  dentro  da  cidade  com
propaganda  de  pré-candidatos  (e  também  de  candidatos  durante  o  período
autorizado de campanha eleitoral), obviamente fere o princípio da isonomia entre
os concorrentes,  pois  são veículos  utilizados por  grande parcela  da  população
carente de Paço do Lumiar.

2.3 Da Propaganda Eleitoral Proscrita

Já decidiu o TSE:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral com
agravo.  Eleições  2018.  Propaganda  eleitoral  antecipada.  Não
configuração.  Desprovimento.  1.  Agravo  interno  contra  decisão
monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos
interposto  para  impugnar  decisão  de  inadmissão  de  recurso
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especial eleitoral. 2. Na análise de casos de propaganda eleitoral
antecipada,  é  necessário,  em  primeiro  lugar,  determinar  se  a
mensagem  veiculada  tem conteúdo  eleitoral,  isto  é,  relacionado
com a disputa. 3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar  três parâmetros alternativos para concluir
pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou  (iii) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. 4.  No  caso,  conforme  já  destacado  na  decisão
agravada, (i) a expressão “conclamando a todos uma união total
por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o
acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas
que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da
conduta,  de  modo  que  não  há  como  concluir  pela  mácula  ao
princípio  da  igualdade  de  oportunidades.  Ademais,  o
impulsionamento  de  publicação  na  rede  social  Facebook  não  é
vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do
art.  57–C  da  Lei  nº  9.504/1997.  5.  Na  ausência  de  conteúdo
eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer
mácula  ao  princípio  da  igualdade  de  oportunidades,  deve–se
afastar  a configuração de propaganda eleitoral  antecipada ilícita,
nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997. 6. Agravo interno a
que se nega provimento.  (Agravo de Instrumento nº  060009124,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020) 

Verifica-se, assim, que o uso de propaganda eleitoral proscrita
é  considerado  pelo  TSE  propaganda  eleitoral  antecipada,  a  ser  devidamente
reprimida pela Justiça Eleitoral, a fim de evitar campanhas sustentadas pelo abuso
de poder econômico, garantindo a normalidade e legitimidade das eleições.

Não  são  tolerados,  portanto,  atos  de  pré-campanha  que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral. 

Os representados incorreram em, pelo menos, dois ilícitos:
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2.3.1 Do uso de propaganda eleitoral em bens de uso comum

É fato que há veículos de serviço de transporte compartilhado
opcional de passageiros operando em Paço do Lumiar com base em Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público desde o ano 2018 e,
segundo o Regulamento aprovado pelo Decreto 3.255, de 31/08/18 (publicado no
Diário Oficial do Município, de 21/09/18, Ano II, nº 177), o Serviço Compartilhado
Opcional de Passageiros é assim definido:

Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas,  com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de  março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo  único.  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar,  conforme define  o  art.  21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização dos serviços e do uso de equipamentos de transporte
públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,  organização  e
fiscalização  dos  serviços  de  transporte  urbano  no  Município  de
Paço do Lumiar

Os  veículos  em  epígrafe  prestam  serviço  autorizado  de
transporte de passageiros no perímetro municipal,  em esteira  equivalente a do
aplicativo  Uber.  São  de  propriedade particular.  Percebe-se  que  o  serviço  de
transporte  compartilhado  opcional  foi  concebido  como  um  serviço  de  caráter
privado,  porém prestado  mediante  autorização do Poder  Público  Municipal,
através  da  SEMOB,  a  fim  de  possibilitar  um  sistema  onde  coexistam
pacificamente  os  diversos  tipos  de  transporte  urbano,  buscando  propiciar
segurança  à  população  usuária  e  impedir,  através  de  efetiva  fiscalização,  a
circulação dos veículos não autorizados e, por isso, potencialmente prejudiciais ao
sistema de transportes municipal.
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Segundo o art. 19 do Regulamento, é proibida a colocação
de  qualquer  legenda,  inscrição,  representação  gráfica  ou  foto  nas  partes
interna e externa dos veículos.

Ora,  a  colocação  dos  adesivos  de  finalidade  eleitoral  está
ainda mais em desacordo com a legislação pelo fato de os veículos em uso nas
cooperativas  serem  bens  particulares,  mas de  uso  comum da  população,
operando mediante autorização da SEMOB. 

A  respeito,  dispõe  expressamente  a  Resolução  nº  TSE
23.610/2019:

Art. 19.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão
do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso
comum,  inclusive  postes  de  iluminação  pública,  sinalização  de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer  natureza,  inclusive  pichação,  inscrição  a  tinta  e
exposição  de  placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,  bonecos  e
assemelhados. Lei nº 9.504/1997, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no
caput será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada
na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após
oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º, e art. 40-
B, parágrafo único).
§ 2º  Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim
definidos  pelo  Código  Civil  e  também  aqueles  a  que  a
população  em  geral  tem  acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,
lojas,  centros comerciais,  templos,  ginásios,  estádios,  ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º).

Como  desdobramento  dos  princípios  da  moralidade  e  da
impessoalidade administrativa e eleitoral, existe a necessidade de não vinculação
da estrutura da administração pública à disputa eleitoral. Assim, o legislador vedou
a propaganda em bens de uso comum para fins eleitorais, como é o caso dos
veículos em apreço. 

Frise-se que, para fins eleitorais, a restrição é bem ampla.
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Com  muita  propriedade,  explica  RODRIGO  LÓPEZ  ZILIO
(op.cit. p. 432):

Para o TSE, “é vedada a veiculação de propaganda eleitoral  de
qualquer  natureza  em  veículos  automotores  prestadores  de
serviços  públicos,  tais  como  os  ônibus  de  transporte  coletivo
urbano” (Resolução nº 22.303/DF – j.01.08.2006). Já os bens de
uso comum recebem uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código
Civil,  todos  aqueles  em  que  a  população  em  geral  tenha  livre
acesso. De acordo com o § 4º do art. 37 da LE, acrescentado pela
Lei nº 12.034/2009, “bens de uso comum, para fins eleitorais, são
os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código ivil  e  também aqueles a que a população em geral  tem
acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,  lojas,  centros  comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Para  fins  eleitorais,  portanto,  a  regra  se  estende  aos
veículos  de  transporte  compartilhado  não  autorizatários dado  que
efetivamente estes veículos, apesar de bens particulares, são também de uso
eminentemente comum, livremente acessível à população. 

Estão ambos os representados sujeitos à multa nos moldes
previstos no art. 37, § 1º, da LE.

2.3.2 Da confecção e distribuição de camisetas

A  distribuição  de  brindes,  como  camisetas,  é
expressamente vedada pelo art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. (...)

§ 6o  É  vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização,  de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer  outros  bens  ou  materiais  que  possam  proporcionar
vantagem ao eleitor.  
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A respeito, preceitua a Resolução nº 23.610/2019:

Art.  18.  São  vedadas  na  campanha  eleitoral  confecção,
utilização,  distribuição por comitê,  candidato,  ou com a sua
autorização,  de  camisetas,  chaveiros,  bonés,  canetas,  brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme
o caso,  pela prática de captação ilícita de sufrágio,  emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Lei  nº  9.504/1997,  art.  39,  §  6º; Código  Eleitoral,  arts.
222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22). 

O largo uso deste meio de propaganda, que não é barato,
fere  o  princípio  da  isonomia  do  pleito  e  prejudica  o  equilíbrio  entre  os  pré-
candidatos, pois não é aceitável que alguns possam divulgar suas propagandas
antes mesmo que outros tenham se registrado como candidatos, nem distribuir
camisetas em larga escala, sob pena de caracterizar abuso de poder econômico
ou até crime de captação ilícita  de sufrágio,  pois  a  camiseta  não tem a única
utilidade de divulgar o nome do pré-candidato, mas é usufruída pelo eleitor para
outros fins. 

Neste sentido:

RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  PROPAGANDA
IRREGULAR. CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
CAMISETAS.  COMPROVAÇÃO  DE  VANTAGEM  PARA  O
ELEITOR.  DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  LEGAL.
APOSIÇÃO DE NÚMERO,  SIGLA E  SÍMBOLO  DA CAMPANHA
NAS  CAMISETAS.  UTILIZAÇÃO  POR  CABOS  ELEITORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE PELA PROPAGANDA
DEMONSTRADA  PELAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E
PECULIARIDADES  DO  CASO.  CONHECIMENTO  DA
PROPAGANDA  IRREGULAR.  DEVER  DO  CANDIDATO  DE
PROMOVER  A  CESSAÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não é necessário se comprovar que houve vantagem
em concreto para o eleitor com a distribuição de camisetas, pois a
norma parte da presunção de que esse tipo de bem, por poder ter
outra utilidade que não a de exclusivamente informar o eleitor, pode
conferir  a  este  alguma  vantagem  e,  por  essa  razão,  veda  a
produção, utilização e distribuição deste material, a fim de evitar a
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sua utilização como moeda de troca. 2. É permitida a utilização de
cabo eleitoral, regularmente contratado pelo candidato, partido ou
coligação, de camisetas da cor do partido ou coligação,  desde que
não  contenha  número,  nome  ou  imagem  que  remetam  ao
candidato ou cargo em disputa. Precedentes. 3. Caso em que se
verificou que as camisetas, as quais se alega que foram utilizadas
somente  por  apoiadores  da  candidata  representada  e  não  por
eleitores, ostentavam o número, a sigla do partido e o símbolo da
campanha.  4.  A responsabilidade da candidata  pela  propaganda
irregular ficou demonstrada, na medida em que ela própria aparece
nas  fotografias  dos  eventos  onde  foram utilizadas  as  camisetas
impugnadas, levando, portanto, as circunstâncias e peculiaridades
do caso, à condição de que era impossível que a representada não
tenha  tido  conhecimento  da  propaganda.  5.  Ainda  que  as
camisetas  tivessem  sido  confeccionadas  pelos  eleitores,  como
alegado,  não  estaria  afastada  a  responsabilidade  da  candidata
representada,  pois,  sendo  conhecedora  da  existência  da
propaganda  irregular,  era  seu  dever  fazê-la  cessar.  6.  Recurso
parcialmente provido para afastar a penalidade aplicada com base
no art. 12 da Resolução TSE nº 23.457/2015, mantendo-se a multa
por  propaganda  irregular.  (TRE–PA  –  RE:  21349  NOVA
TIMBOTEUA-PA,  Relator:  JUIZ  JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA
ARAÚJO, Data de Julgamento:  28/04/2020,  Data de Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 107, Data: 17/06/2020,
Página 3/5).

3. DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PROPAGANDA PELOS BENEFICIÁRIOS

O conhecimento acerca da propaganda eleitoral antecipada
pelos representados é inequívoca, pois são de sua responsabilidade direta, como
sobejamente demonstrado nas fotografias trazidas a esse d. Juízo, muitas delas
publicadas nas páginas de redes sociais dos próprios representados. 

Torna-se,  assim,  desnecessária  a  notificação  prévia,
conforme previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97 e art. 17, I, da Resolução TSE
nº 23.608/19.
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4. DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nesse contexto, decerto que o caso dos autos demanda
medidas de cunho repressivo e preventivo.

Cabe adequada medida sancionatória por parte desse d.
Juízo Eleitoral, inclusive de natureza liminar, no  exercício do poder de polícia,
mediante determinação aos representados da  imediata remoção de todos os
adesivos de propaganda em epígrafe e apreensão de todas as camisetas com
logo de “Somos + João Neto”, com fulcro no disposto no art. 41, § 1º da Lei nº
9.504.97 e no art. 35 do Código Eleitoral.

Preventivamente, é necessário, o quanto antes, impedir
a  veiculação  de  propaganda  eleitoral  nos  bens  de  uso  comum,  porque
expressamente vedado, não importando para fins eleitorais, como dito alhures, se
o veículo é autorizatário ou clandestino. A vedação alcança a ambos, na fase de
pré-campanha  e  também após  26  de  setembro.  Ou  seja,  de  forma  alguma
podem  os  representados  veicular  propaganda  em  bens  de  uso  comum,
autorizados ou não, até o dia da eleição, cabendo ao d. Juízo a tomadas de todas
as providências ao seu alcance para evitar atos viciosos das eleições (art. 35, XVII,
do Código Eleitoral). 

5. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

1) liminarmente, com fundamento no art. 41, § 1º, da Lei nº
9.504/97 e art. 35 do CE, o exercício do poder de polícia, consistente em:

1.1) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, comprovadamente retirar os
adesivos “Somos + João Neto” de todos os veículos de transporte compartilhado de
passageiros,  autorizatário  ou  não,  com  a  entrega  de  todos  os  adesivos
confeccionados, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição dos adesivos,
a esse d. Juízo, em apreensão, e, em caso de descumprimento, que seja aplicado
multa;

1.2) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, recolher comprovadamente
todas as camisetas confeccionadas, em cuja estampa conste a logomarca “Somos +
João Neto”  e/ou o nome “FRED CAMPOS”,  inclusive  as distribuídas a times de
futebol amador, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição das camisetas,
entregando-as a esse d. Juízo, em apreensão. Em caso de recalcitrância, que seja
aplicado multa aos representados;

2) a citação dos representados João Pinheiro e Frederico de
Abreu da Silva Campos para, querendo, apresentar defesa no prazo de 02 dias
(art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 18, § 2º e seguintes da Resolução TSE nº
23.608/2019); 

3)  a  condenação  dos  representados  João  Pinheiro  e
Frederico  de  Abreu  da  Silva  Campos  ao  pagamento  da  multa pelo  uso  de
propaganda eleitoral antecipada, prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art.
2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  a  R$  25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais),  ou  equivalente  ao  custo  da
propaganda, se este for maior;

4)  Permanecendo  recalcitrantes  os  representados  na
veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, que lhes seja aplicada a
pena de multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Embora o Ministério Público Estadual já tenha apresentado
elementos suficientes e robustos do ilícito apontado, protesta-se, na oportunidade,
pela produção de todas as provas em direito admitidas que se fizerem necessárias
ao pleno esclarecimento dos fatos.

Termos em que espera deferimento.

Paço do Lumiar, 24 de agosto de 2020. 

Nadja Veloso Cerqueira
    Promotora Eleitoral
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
 
APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO
OPCIONAL  DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO
MUNICÍPIO  DE  PAÇO  DO  LUMIAR.

 
DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO, Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 80, inciso III da Lei Orgânica;
 
CONSIDERANDO  que  compete  à  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar, na forma do art. 21-A da
Lei Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação
e  normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
CONSIDERANDO,  ainda, o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público,  através da 3ª Promotoria de
Justiça de Paço do Lumiar Ministério Público Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, objetivando disciplinar o serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros, planejando, organizando
e fiscalizando,

 
DECRETA:

 
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros no Município de Paço do
Lumiar, integrante do presente Decreto.
 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.

 
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO OPCIONAL
DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO  MUNICÍPIO  DE
PAÇO DO LUMIAR – MA.
 

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

 
Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar, conforme define o art. 21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 2º. Buscando atender ao princípio da publicidade, bem como
informar  aos  usuários  quais  prestadores  estão  autorizados  a
explorar  o  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  no  Município  de  Paço  do  Lumiar,  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar publicará no
Diário Oficial do Município, bem como no Portal da Transparência,
todos  os  decretos,  regulamentos,  revisões  e  autorizações
referentes  à  exploração  do  serviço.
 

CAPÍTULO II
Da Autorização

 
Art.  3º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  é  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar, constituindo um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
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forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com   o  Ministério  Público,  mediante  autorização
outorgada  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar, nas condições estabelecidas neste
Regulamento e legislações pertinentes.
 
Art. 4º. A definição e alteração do número de autorizações para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar será estabelecido pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
após  estudos  que  comprovem  sua  viabilidade  técnica  e
econômica, na proporção de 1 (uma) para cada 800 (oitocentos)
habitantes,  de modo a evitar  incompatibilidades com os outros
serviços de transporte público já existentes no Município de Paço
do Lumiar.
 
Art.  5º.  O  número  de  autorizações  a  serem  outorgadas  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  será  distribuída  proporcionalmente  entre  as
Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na forma
da  lei,  até  data  da  assinatura  do  Termo  de  Ajustamento  de
Conduta com o Ministério Público.
 
Art. 6º. As autorizações outorgadas pela Secretaria Municipal de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  para  a
prestação do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de
Passageiros do Município  de Paço do Lumiar  obedecerão aos
seguintes  preceitos:  caráter  personalíssimo,  intransferível,
precário,  temporário,  inalienável,  impenhorável,  incomunicável  e
vedada  a  subautorização,  extinguindo-se  nos  casos  previstos
neste Regulamento e nas hipóteses abaixo relacionadas:
I. falecimento do autorizatário Pessoa Física;
II. desligamento do cooperado;
III. revogação do ato;
IV. anulação;
V. caducidade;
VI. cassação;
VII. extinção da cooperativa;
VIII.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei.
§ 1º. A cassação ou suspensão do registro de cooperativado do
autorizatário  implicará  na  cassação  automática  da  respectiva
autorização.
§ 2º.  A autorização para o Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte  de  Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,
somente será emitida após o recolhimento, pelo autorizatário, da
taxa de alvará prevista na legislação tributária municipal.
 
Art. 7º. O autorizatário não poderá ser detentor de qualquer outra
concessão,  permissão  ou  autorização  de  serviço  público  de
transporte de passageiros.
 
Art. 8º. O autorizatário que desejar renunciar à autorização deverá
formalizar sua intenção através da Cooperativa.
Parágrafo  único.  A  renúncia  somente  será  consolidada  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar após a realização de baixa de cadastros na Cooperativa
e conforme exigências deste Regulamento.
 
Art. 9º. É vedado aos autorizatários pessoa física manter vínculo
empregatício com a administração pública.
 

CAPÍTULO III

Do Cadastramento dos Condutores Autorizatários
 
Art. 10. Os condutores autorizatários e os condutores auxiliares
serão cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar para operação no sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar.
Parágrafo único.  O autorizatário  poderá cadastrar  apenas um
condutor  auxiliar,  que  deverá  atender  as  mesmas  exigências
estabelecidas no art. 11 deste Regulamento.
Art.  11.  O  cadastramento  de  condutores  autorizatários  será
efetuado  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,
além de outros legalmente exigidos:
I. carteira de identidade e C.P.F.;
II.  carteira  nacional  de  habilitação  categorias  B,  C,  D  ou  E,
explicitando o Exercício de Atividade Remunerada;
III. quitação militar, de acordo com o art. 74 da Lei Federal 4.375,
de 17 de agosto de 1964;
IV. certidão de quitação eleitoral;
V. certificado de aprovação no curso especializado para operador
no  Serviço  Compartilhado,  na  forma  das  resoluções  do
CONTRAN;
VI.  declaração de endereço ou comprovante de endereço para
correspondência;
VII. certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro
do prazo de validade, emitidas pelos seguintes órgãos:
a. Justiça Federal;
b. Justiça Estadual;
c. Juizado Especial Criminal de Paço do Lumiar.
VIII.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  de
Paço do Lumiar.
IX. Declaração de extinção e/ou inexistência de outro vínculo com
a Administração Pública.
 
§ 1º. O impedimento ao cadastro ocorrerá nas hipóteses previstas
neste Regulamento.
§  2º.  As  certidões  constantes  nos  incisos  VII  e  a  prova  de
regularidade  junto  ao  Município  constante  no  inciso  VIII  deste
artigo deverão ser renovadas a cada ano.
§  3º.  O  curso  constante  no  inciso  V  deste  artigo  deverá  ser
renovado anualmente.
§ 4º. É obrigação do autorizatário manter atualizado o endereço
para correspondência e endereço e o telefone pessoal junto as
Cooperativas.
 
Art.  12.  Considera-se  condição  essencial  do  autorizatário  do
sistema  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar a prova de não ter
sido considerado culpado em sentença condenatória, transitada
em julgado, por crime culposo ou doloso, nos termos do inciso LVII
do art. 5º da Constituição Federal.
Parágrafo  único.  Será  considerado  impedit ivo  para
cadastramento  certidão  de  registro  de  distribuição  criminal
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção
de menores (Art. 329 – CTB).

CAPÍTULO IV
Dos veículos

 
Seção I

Do cadastro
 

Art.  13.  Para operação no Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, os
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veículos  deverão estar  devidamente  cadastrados na Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I. CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;
II.  Laudo  com aprovação  da  vistoria  expedido  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
III. Certificado de Segurança Veicular para veículo com alteração
em suas características originais de fábrica, desde que autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, inclusive para os veículos da categoria acessível.
 
Art. 14. Os autorizatários terão obrigatoriamente os seus veículos
licenciados no Município de Paço do Lumiar.
 

Seção II
Da caracterização dos veículos

 
Art. 15. Para a operação no Serviço Compartilhado Opcional de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, o
veículo deverá possuir:
I.  marca/modelo  homologados  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
II. quatro portas, sendo duas de cada lado;
III. capacidade de cinco a sete lugares;
IV. características originais de fábrica, satisfazendo as exigências
do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  e  legislação  pertinente,
observando  os  aspectos  de  segurança,  conforto  e  estética,  a
critério da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município
de Paço do Lumiar.
V. motor com potência mínima de 85 cv;
§ 1º. Todos os novos modelos de veículos deverão ser submetidos
à  nova  homologação  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 2º. Poderá ser admitido no sistema do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar veículo com alteração em suas características originais de
fábrica, desde que regulamentada pelo CONTRAN e autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, e obrigatoriamente ser submetido à vistoria.
§  3º.  Na  homologação  de  veículo  para  prestação  de  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  poderão  ser  admit idas
características e/ou equipamentos diferentes dos descritos neste
artigo, desde que previamente aprovados e definidos em Portaria
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar.
 
Art.  16.  No Serviço Compartilhado Opcional  de Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar, não será admitido
veículo com as seguintes características ou equipamentos:
I .  veículos  fora  de  estrada,  esportivos  e/ou  com  pneu
sobressalente  fixado  na  parte  externa;
II. teto solar;
III. conversível;
IV. potência inferior a 85 cv;
V. com pneu recauchutado ou remoldado ou refrisado;
VI. sem espaço suficiente para acomodar de forma segura cadeira
de rodas padrão;
VII.  estampas,  frisos,  proteções,  acabamentos,  carenagens  ou
qualquer  tipo  de revestimento  externo,  mesmo que original  de
fábrica, que comprometa a estética do veículo e/ou interfira na
predominância de sua cor, a critério da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;

 
Art.  17.  Os  veículos  utilizados  na  exploração  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar, deverão ser padronizados a partir
da data da publicação deste Regulamento.
Parágrafo  único.  As  normas  e  demais  procedimentos  para  a
padronização,  serão  editadas  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 18. Para homologação específica de modelo de veículo para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  além  das  especificações  já
definidas,  a  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  exigirá  as  seguintes  dimensões
mínimas:
I. largura do assento do banco traseiro (espaço útil): 1280 mm;
II. altura do assento do banco traseiro ao teto: 950 mm;
III. altura do assoalho ao teto (compartimento traseiro): 1280 mm;
IV. profundidade do assento do banco traseiro: 480 mm;
V.  dimensão mínima de conforto interno de 160 mm (distância
entre a borda do assento do banco traseiro e o encosto do banco
dianteiro, recuado ao máximo e reclinado em 110º).
 
Art. 19. É proibida a colocação de qualquer legenda, inscrição,
representação gráfica ou foto nas partes interna ou externa do
veículo, exceto nos casos em que houver autorização formal da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar.
 

Seção II
Da substituição

 
Art. 20. Os veículos deverão ser obrigatoriamente substituídos até
o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao ano
em que completarem 10 (dez) anos de fabricação.
Parágrafo único.  Para  manter  a  segurança do transito  e  dos
usuários,  estando  o  veículo  fora  das  especificações  definidas
neste regulamento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar poderá retira-lo do sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar  até  o  restabelecimento  às
conformidades especificadas.
 
Art .  21.  A  subst i tu ição  de  veículo  será  processada
obrigatoriamente por veículo de ano fabricação mais recente e que
tenha, no máximo, 8 (oito) anos de fabricação do ano vigente.
Parágrafo único. Em caso de furto ou roubo, acidente grave ou
perda  total  do  veículo,  devidamente  comprovado  pelo
autorizatário,  a  substituição  poderá  ser  processada  por  outro
veículo,  respeitando-se  o  prazo  estabelecido  no  art.  21  deste
Regulamento.
 
Art. 22. No caso de recuperação de veículo roubado ou furtado, o
autorizatário fica obrigado a regularizar imediatamente a situação
deste veículo junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 23. A permuta de veículos cadastrados no sistema do Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  será  admitida,  mediante  prévia
anuência  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar.
 

Num. 3603341 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 24/08/2020 16:13:46
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082416134613600000003295543
Número do documento: 20082416134613600000003295543



 4 Sexta Feira, 21 - Setembro - 2018 D.O. PODER EXECUTIVO  

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-470920184725

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.

Seção III
Da vistoria

 
Art. 24. Os veículos serão submetidos a vistorias, em local e data
fixados  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  para  verificação  de  segurança,
conservação,  conforto,  higiene,  equipamentos  e  características
definidas  na  legislação  federal,  estadual,  municipal,  neste
Regulamento  e  em  normas  complementares.
 
§  1º.  A  periodicidade  de  vistoria  dos  veículos  será  definida
considerando o ano de fabricação do
Veículo, conforme tabela abaixo.
De menos de 5 anos - anual
De 5 a 10 anos – semestral
 
§ 2º. O veículo deverá ser apresentado à vistoria pelo autorizatário
ou por pessoa física legalmente constituída.
§ 3º. A vistoria poderá ser antecipada em relação à data fixada,
mediante agendamento prévio perante a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 4º.  O não comparecimento à vistoria poderá ser formalmente
justificado  até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  ao  da  data
determinada na autorização, ficando o veículo impossibilitado de
prestar o serviço após o vencimento.
§ 5º.  A  qualquer  tempo,  a  Secretaria  Municipal  de Mobilidade
Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  visando  manter  a
segurança  dos  usuários,  poderá  determinar  vistorias  eventuais
além das periódicas.
§ 6º.  A  vistoria  prevista  no  caput  desse  artigo,  somente  será
realizada  após  o  recolhimento  da  taxa  de  vistoria  prevista  na
legislação tributária municipal.
 
Art. 25. Na hipótese de ocorrência de danos que comprometam a
segurança do veículo, o autorizatário, após reparadas as avarias e
antes  de  colocar  o  veículo  novamente  em  operação,  deverá
submetê-lo  a  nova  vistoria  como condição  imprescindível  para
continuidade da prestação do serviço do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar.
 
Art. 26.  A vistoria nos veículos será executada pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
por meio de agentes próprios ou por entidades conveniadas.
 
Art. 27. A emissão da autorização fica condicionada à inexistência
de qualquer deficiência e/ou irregularidade no veículo que venha a
ser constatada no laudo de vistoria.
Parágrafo único. Poderá ser emitida autorização quando existir a
deficiência  e/ou  irregularidade  no  veículo  não  comprometer  a
segurança e a qualidade na prestação do serviço.
Art. 28.  A não-apresentação do veículo à vistoria determinada,
sem justificativa  formal  aprovada  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  por  um
período  superior  a  30  (trinta)  dias  da  data  fixada  para
apresentação do mesmo, acarretará na suspenção da autorização.
 

CAPÍTULO V
Do Serviço

 
Art.  29.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade

Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  fica  restrito  à
circunscrição do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 30. A definição das tarifas a serem praticadas por rota é de
responsabilidade  das  Cooperativas,  podendo  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
objetivando preservar o interesse público e o equilíbrio econômico-
financeiro do serviço, propor reajustes de modo a evitar abusos e
ônus desproporcional aos usuários.
Parágrafo único. Não será permitida cobrança por transporte de
cadeira  de rodas padrão ou equipamento utilizado por  pessoa
deficiente ou com mobilidade reduzida.
 
Art. 31. Cabe ao condutor providenciar troco ao usuário para as
corridas pagas em moeda corrente.
 
Art. 32. É função precípua do autorizatário a prestação direta do
serviço por, no mínimo, 36 (trinta e seis) horas semanais, cabendo
ao seu condutor  auxiliar  complementar ou dar continuidade ao
trabalho do titular.
§ 1º. É vedada ao autorizatário a atuação de condutor em outras
permissões  ou  autorizações  de  serviços  públicos,  exceto  nos
casos previstos neste Regulamento.
§ 2º.  Autorizatários  com idade igual  ou  superior  que 65  anos
poderão operar por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas semanais.
Art.  33.  O  veículo  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar deve
prestar o serviço por um número mínimo de dias no mês igual ao
número de dias úteis, incluindo os sábados, mais um domingo por
mês.
 
Art.  34.  O  veículo  deverá  estar  empenhado  no  serviço  pelo
mínimo de 8 (oito) horas diárias.
Parágrafo  único.  Esta  regra  não  se  aplica  ao  caso  de
autorizatário sem condutor auxiliar cadastrado.
 
Art. 35. O condutor auxiliar só poderá conduzir veículo ao qual
esteja vinculado.

 
CAPÍTULO VI

Dos Terminais e Pontos de paradas
 
Art.  36.  Os  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  serão  regulamentados  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  em  função  do  interesse  público,  da  conveniência
técnico-operacional  e  de  eventuais  condições  especiais  de
operação.
 
Art. 37. É vedada a instalação de qualquer mobiliário urbano nas
imediações  dos  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar sem autorização da Prefeitura de
Paço do Lumiar.
Parágrafo único. Em caso de autorização, os mobiliários deverão
ser  de  uso  comum  a  todos  os  operadores  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 38. É dever dos condutores observar as condições de higiene,
salubridade, moralidade, níveis de ruídos e conservação quando
da utilização dos Terminais e Pontos de parada.
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Art. 39. É vedada aos condutores a prática de jogos de qualquer
natureza nos Terminais e Pontos de parada e imediações.

CAPÍTULO VII
Da Fiscalização

 
Art. 40. A fiscalização consiste no acompanhamento permanente,
administrativo ou em campo, do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar,
visando ao cumprimento dos dispositivos do Código de Transito,
da legislação federal, estadual e municipal, deste Regulamento e
de  normas  complementares,  e  será  exercida  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar
por meio de agentes próprios ou conveniados.
 
Art.  41.  A  fiscalização  do  cumprimento  das  normas  deste
Regulamento  será  exercida  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar por meio de
agentes próprios ou conveniados.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

  

 

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

 RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 763/2018 – CPL
 
O Pregoeiro da Prefeitura  de Paço do Lumiar  –  MA,  torna
público que a licitação marcada para o dia 05/09/2018 às 09:00h,
na  modalidade  Pregão Presencial,  do  tipo  Menor  Preço por
Item,  para  Contratação  de  Empresa  Especializada  para
Aquisição  de  Câmeras  Fotográficas  e  Acessórios,  foi
considerada DESERTA em razão da ausência de interessados na
referida sessão.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro

 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4505/2018 – CPL

 
O Pregoeiro da Prefeitura de Paço do Lumiar – MA, torna público
que a licitação realizada no dia 18/09/2018, na modalidade Pregão
Presencial,  do  tipo  Menor  Preço  por  Lote,  para  Aquisição  de
Material  Gráfico,  foi  considerada  FRACASSADA  em  razão  da
desclassificação das licitantes presentes.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro 
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): JOAO PINHEIRO

Título Eleitoral: 036711571180

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PATRIOTA MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 12/09/2003 Cancelado em 15/10/2019

PSL MA PAÇO DO LUMIAR 11/10/2011 02/10/2011 Cancelado em 15/10/2019

PDT MA PAÇO DO LUMIAR 21/09/2015 10/07/2015 Desfiliado

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  5732.29E6.F5F8.63A3

Certidão emitida às 10:32:10 de 24/08/2020
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS

Título Eleitoral: 041667721171

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PL MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 19/09/2003 Excluído em 21/11/2009

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 27/04/2011 Cancelado em 21/11/2013

PCDOB MA PAÇO DO LUMIAR 08/10/2013 08/10/2013 Cancelado em 21/11/2013

DEM MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 22/02/2007 Cancelado em 29/11/2011

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 30/03/2016 Cancelado em 16/04/2020

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  BE00.652A.B601.E6A1

Certidão emitida às 10:31:56 de 24/08/2020
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REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral do Maranhão

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  sua
Representante infrafirmada, em exercício perante a 93ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições  constitucionais  e  legais,  com fulcro  no art.  24,  VI,  do  Código
Eleitoral  c/c  o  art.  78  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  no  art.  96  da  Lei  nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.610/2019, vem perante  Vossa Excelência
propor

REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

contra:

JOÃO  PINHEIRO,  conhecido  como “JOÃO  NETO”,
brasileiro,  natural  de  Pindaré-Mirim-MA,  nascido  em
10/06/1978  (42  anos),  solteiro,  filho  de  Andrelina  Pinheiro,
CPF nº  821.050.493-20, residente e domiciliado na Avenida
Tancredo Neves, nº 12, Vila São José 1, Paço do Lumiar-MA,
Cep 65130-000, e

FREDERICO  DE  ABREU  DA SILVA CAMPOS,  brasileiro,
amapaense, nascido em 27/11/1981, filho de Flávio Henrique
Silva Campos e Darlene Marciana de Abreu Silva Campos,
CPF nº 919.115.323-91, residente e domiciliado na Rua dos
Flamingos, Quadra 04, nº 22, Sl-01, Calhau, São Luís-MA,
Cep: 65071-620, telefones: 98119-0252 e 3246-3418,

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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1. DOS FATOS

JOÃO  PINHEIRO,  chamado  “JOÃO  NETO”,  foi  por  algum
tempo conselheiro fiscal da Coopertrans da Vila São José, uma das três coopera-
tivas  de  transporte  privado  compartilhado de  passageiros  em Paço  do  Lumiar,
onde possui trânsito acessível entre diversos profissionais do referido segmento.
Tais profissionais de veículos de transporte compartilhado são  autorizatários do
Poder Público Municipal, conforme Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento
do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros de Paço do Lu-
miar (cópia anexa).

João Neto já concorreu, em 2016, sem sucesso, à vaga de
vereador em Paço do Lumiar e, pelo menos desde o ano passado, vem se apre-
sentando aos luminenses como pré-candidato nas eleições 2020, buscando a ade-
são da classe de profissionais, o que envolve o interesse das três cooperativas de
transporte compartilhado opcional de passageiros, autorizadas a prestar o serviço
no perímetro urbano, bem como interesses de diversos motoristas que se encon-
tram transitando na clandestinidade. O representado, conforme alardeado em  re-
des sociais, obteve apoio de parte dos profissionais do transporte compartilhado,
inclusive, dos não autorizatários e, portanto, clandestinos:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
em 23/10/2019
https://www.facebook.com/photo?fbid=543737039708449&set=ecnf.100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=543736879708465&set=ecnf.100022164743754 
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Ocorre que, em novembro de 2019, surgiram diversos veícu-
los na cidade, inclusive, dos profissionais do transporte compartilhado de passagei-
ros da Coopertrans (rosa), autorizatários do Município de Paço do Lumiar, com
adesivos estilizados, conforme flagrado, no Maiobão, por câmera de celular. Eis os
prints:
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O adesivo traz a mensagem: “Somos mais João Neto”, grava-
da a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das três cooperativas autori -
zatárias (verde, rosa e azul), numa menção expressa a intuito de João Neto de ar-
rebanhar  o  apoio  dos trabalhadores do segmento,  inclusive  os  cooperativados,
conforme vem sendo amplamente publicado em redes sociais: 

https://www.facebook.com  /photo?fbid=676023756479776&set=a.120207185394772 

 

O  que,  a  princípio,  poderia  até  o  representado  alegar  ser
mera promoção pessoal, acabou por se manifestar inequivocamente como propa-
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ganda eleitoral antecipada.

As redes sociais FACEBOOK e INSTAGRAM estão carrega-
das da publicidade anunciando que João Neto é pré-candidato e que apoia o 22
(pré-candidato ao cargo majoritário,  Frederico de Abreu da Silva Campos, pelo
Partido Liberal de Paço do Lumiar, antigo Partido da República - PR).

Há inúmeras postagens de fotografias de João Neto, ladea-
das de frases de efeito e com sua logomarca: a mãozinha estilizada. Acompanham
frases de efeito, que equivalem a pedido explícito de voto, tais como: “Somos Mais
João Neto!”; “Agora é a vez das comunidades!”, #vamosjuntos, #vamos sempre
juntos ou #somos mais joão neto, “estamos chegando pra lutar e vencer.” Igual-
mente, propala o número 22, que é o número do candidato a que seu partido (Pa-
triotas) caminha para se coligar na disputa ao cargo de Prefeito Municipal.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

https://www.facebook.com/photo?fbid=723465928402225&set=a.122722531809904
https://www.facebook.com/photo?fbid=678503936231758&set=pcb.678504026231749  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

  
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=736078740474277&set=a.120207818728042
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=757890574959760&set=pcb.757890638293087 

Não bastassem os adesivos em época não autorizada em lei
e  também em veículos  de  serviços  autorizatários  do  Poder  Público  Municipal
(através da SEMOB), vem sendo distribuídas camisetas, de cor rosa (cor da
Coopetrans VSJ), com a logomarca (mãozinha “Somos + João Neto), confor-
me fotografado:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546241614490&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546251614489&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546194947828&set=pcb.1054546938281087 

Num. 3603538 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 24/08/2020 16:17:04
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082416170399900000003295736
Número do documento: 20082416170399900000003295736



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754   

Primeiramente  os  agradecimentos  serão  destinados  ao  nosso  DEUS

maravilhoso que está na frente abrindo as portas, Os  Amigos que

já fazem parte do grupo de apoio do whatsapp SOMOS JOÃO NETO
& FRED CAMPOS, Os maravilhosos amigos tbm de fora deste Grupo, e é
claro!  Vc  meu  amigo    Fred  Campos  ,  que  desde  que  conheci
pessoalmente e por todas as nossas conversas, só aumenta mais a
esperança de lhe ver Prefeito dessa cidade de Paço. E nós iremos
lutar  para  estarmos  tbm  nestas  conquistas.
AGORAÉAVEZDASCOMUNIDADES!!!

29 de julho às 07:38 
Fred  Campos: Confraternizaçao  do  querido  amigo  e  pré-candidato  a
vereador Joao Neto (Patriota),  na Vila Sao José. Grande amigo e que
muito me orgulha por estarmos juntos. Vamos sempre juntos.

- grifamos -

Observa-se  pelas  fotos  acima  que  o  representado  Fred
Campos, pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal, vem se reunindo com os
trabalhadores de transporte compartilhado de passageiros, inclusive os não auto-
rizatários, mas que desejam obter a autorização municipal para o serviço,  com in-
terveniência de João Neto:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755397768542374&id=100022164743754   
https://www.facebook.com/photo/?fbid=755397608542390&set=pcb.755397768542374   

ESTIVEMOS HOJE PELA TARDE,  EM UM BATE
PAPO BEM PRODUTIVO COM O PRÉ-CANDIDATO
À PREFEITO FRED CAMPOS, O PRÉ-CANDIDATO
À VEREADOR JOÃO NETO E MOTORISTAS DAS
COOPERATIVAS  DO  TRANSPORTE  COMPARTI-
LHADO OPCIONAL DE PASSAGEIROS DE PAÇO

DO LUMIAR, COOPERTRANS E LUMUNENSE  .

   NA  OCASIÃO  TRATAMOS  DE  PAUTAS
COMO: CRIAÇÃO DA SMTT DE PAÇO E O SERVI-
ÇO PRESTADO PELAS MESMAS. AGRADECEMOS
O  APOIO  INCONDICIONAL DOS  PRESIDENTES,

PAULO HENRIQUE   E VANDERLEI  . 
(grifamos)

A Cooperativa Luminense (Presidente: Vanderlei) não obteve
a autorização municipal para o serviço, pois, à época da realização do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta da Prefeitura com o Ministério Público,
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não estava devidamente regularizada juntos aos órgão competentes, o que denota
estar agora buscando, junto ao pré-candidato Fred Campos, uma promessa de au-
torização, caso eleito Prefeito. 

Fred Campos ladeado por João Neto, Paulo Henrique e Vanderlei.

A parceria de João Neto e Fred Campos em atos de propa-
ganda eleitoral antecipada se espraia também por times de futebol amador da ci-
dade, com a  confecção de camisetas personalizadas com a logo de João
Neto e o nome “FRED CAMPOS”, com apoio de Tiago Carneiro, proprietário do
IESF – Instituto de Ensino Superior Franciscano:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1037740356628412&set=pcb.1037741333294981 
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https://www.facebook.com/fred.campos2020 
https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740283295086&set=pcb.1037741333294981 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740386628409&set=pcb.1037741333294981 
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O empresário  Tiago  Carneiro  aderiu  publicamente  à  pré-campanha  do
pré-candidato do Partido Liberal,  Fred Campos (22), e, concomitantemente, à pré-campanha de
João Neto. Ele aparece em fotografia ladeado pelos profissionais do compartilhado, inclusive, pelo
pré-candidato, Paulo (Presidente da Coopertrans VSJ) e Vanderlei, da Cooperativa Luminenese: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=561471564601663&set=a.120207818728042 
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O IESF, em novembro de 2019, chegou a alugar espaço para
publicidade, com adesivo perfurado, em veículos de Transporte de Passageiros
Compartilhado (autorizatários),  que, inclusive, também levavam a logo do pré-
candidato João Neto: 
https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233127358840&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233724025447&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567234557358697&set=pcb.567234807358672 
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https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567233497358803&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567232994025520&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567234270692059&set=pcb.567234807358672 
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Por serem autorizatários,  os proprietários dos veículos das
três cooperativas são proibidos de colocar qualquer legenda, inscrição, representa-
ção gráfica ou foto nas partes interna ou externa dos veículos, conforme art. 19 do
Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros de Paço do Lumiar, e, muito mais ainda, pela Lei nº
9.504/97 e princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CF, de co-
locar propaganda eleitoral.

Ora, Fred Campos e João Neto não apenas vêm distribuindo
adesivos extemporaneamente, como, ainda, camisetas para profissionais do trans-
porte compartilhado e para times de futebol amador, alardeando nas redes sociais
o ilícito eleitoral, através da postagem das fotografias dos eventos, com o fim de in-
fluenciar no ânimo dos eleitores, pois muitas são as pessoas que utilizam o trans-
porte compartilhado de passageiros e que praticam futebol em Paço do Lumiar:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546181614496&set=pcb.1054546938281087 

(Fred Campos e João Neto fazendo o sinal de joinha do adesivo na presença de diveras pessoas

usando camisetas rosas com a mãozinha estilizada)
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https://www.facebook.com/search/top?q=%23venceremosjuntosmaisumavez

           (João Neto divulgando o nome do pré-candidato  FRED CAMPOS numa camiseta)

2. DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

O TSE já definiu propaganda eleitoral como “toda aquela que
leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mes-
mo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões
que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pú-
blica.” (Respe nº 16.183/MG).

Toda propaganda eleitoral veiculada antes do dia 26 de se-
tembro é considerada propaganda eleitoral antecipada (art. 36, caput, da LE e art.
240 do CE, c/c art. 1º, §1º, IV da EC 107/2020). No entanto, foi formalmente reco-
nhecida pela legislação a fase antecedente ao início da fase do registro e da pro-
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paganda eleitoral, a chamada pré-campanha.

Sabidamente, os atos de pré-campanha causam reflexos no
processo eleitoral e, por isso, devem observar determinadas condicionantes que se
extraem do próprio sistema que sustenta o processo eleitoral. 

Na pré-campanha, somente é permitido  menção a pretensa
candidatura,  exaltação  das  qualidades  pessoais  do  pré-candidato  e  os  atos
taxativamente enumerados nos incisos I a VII do art. 36-A:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet,  inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;      
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos  processos  eleitorais,  discussão  de  políticas  públicas,  planos  de
governo  ou  alianças  partidárias  visando  às  eleições,  podendo  tais
atividades  ser  divulgadas  pelos  instrumentos  de  comunicação
intrapartidária;    
III  -  a  realização  de  prévias  partidárias  e  a  respectiva  distribuição  de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão
da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;                 
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;      
V  -  a  divulgação  de  posicionamento  pessoal  sobre  questões  políticas,
inclusive nas redes sociais;    
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil,  de  veículo  ou meio  de comunicação ou do próprio
partido,  em  qualquer  localidade,  para  divulgar  ideias,  objetivos  e
propostas partidárias.               
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista

no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

A  intenção  do  legislador  ao  prever  tais  excludentes  é
franquear  a  discussão  sobre  políticas  públicas  em  ambientes  fechados  das
agremiações  partidárias  e, em  ambientes  abertos  e  gratuitos,  fomentar  a
construção coletiva de soluções. Nesta última hipótese, são proibidos gastos de
campanha, pois não foi ainda aberta conta bancária, obrigatoriamente precedida de
registro de candidatura. 
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Os  representados  não  se  enquadram  em  nenhuma  das
excludentes legais de propaganda eleitoral antecipada.

2.1 Do pedido explícito de voto

Não é permitido ao pré-candidato fazer pedido explícito de
voto. 

Assim, o uso de expressões como: “Somos Mais João Neto!”;
“Agora  é  a  vez  das  comunidades!”,  “vamos  juntos”,  “vamos  sempre  juntos”,
“estamos  chegando pra  lutar  e  vencer”  e  o  uso,  direto  ou  dissimulado,  do
número 22, que é o número do candidato Fred Campos, do Partido Liberal,  na
disputa ao cargo de Prefeito Municipal, constitui propaganda eleitoral antecipada.

A  respeito,  discorre  com  muita  propriedade  o  Professor
RODRIGO LÓPEZ ZILIO: 

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a compreensão do que consiste o pedido explícito de voto.
Com efeito,  pedido explícito  é  o realizado de forma direta,  sem
subterfúgios ou circunlóquios.  No entanto,  esse pedido pode ser
concretizado tanto de forma textual (“preciso do teu voto”, “quero o
teu voto”) como não textual. O pedido textual emprega a palavra
“voto” ou expressão equivalente (v.g.  sufrágio). De outra parte, o
pedido não textual emprega um conjunto de frases e expressões
(ex.  slogan  de  campanha anterior),  símbolos,  números  e  outros
elementos de referência que guardam pertinência direta com o ato
de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o futuro
candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer
a determinado cargo e afirma “conto com o teu apoio”, finalizando
com  seu  nome  e  o  número  do  partido.  Nessa  situação,  resta
evidenciado o pedido explícito – ainda que não textual – de voto,
na  medida  em  que  existe  um  articulado  que  conjuga  o  cargo
pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido de
apoio  o  número  da  legenda  do  partido.  Do  simples  fato  desse
pedido de apoio ser conjugado com um número de partido – que
coincide com o voto a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica
(seja  na  legenda  ou  no  próprio  candidato  ao  cargo  do  Poder
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Executivo) -,  pode-se concluir  que se está diante de um pedido
explícito  (não textual)  de voto.  Em síntese,  não existe diferença
entre  a  mensagem  referir  diretamente  “preciso  do  teu  voto”  ou
“conto  com  teu  apoio,  Fulano  de  Tal,  Número  XX”;  ambos  se
configuram  como  pedido  explícito  de  voto  –  fundamentalmente
porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio com um
número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é
binário e a referência ao número do partido coincide com o voto na
legenda  daquela  agremiação;  no  sistema  majoritário,  o  voto  no
candidato é representado, na urna eletrônica, por aquele mesmo
número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese é, até mesmo,
um ato mais contundente de propaganda eleitoral  antecipada do
que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo
a um número de partido ou candidato). 

O TSE já assinalou que o pedido explícito de votos pode ser
identificado pelo  uso de determinadas “palavras  mágicas”,  como,  por  exemplo,
“apoiem” e “elejam”,  que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. (AgRg-REspe nº 2931/RJ – j. 30.10.2018).

A  divulgação  de  propaganda  eleitoral  antes  do  período
estabelecido em lei fere o princípio do equilíbrio na isonomia no pleito consagrado
no sistema eleitoral pátrio.

2.2  Da  confecção  e  uso  antecipado  de  adesivos  para  veículos  não
autorizatários

Verifica-se  que  veículos  de  proprietários  não  autorizatários
também  foram  adesivados.  Considere-se,  ab  initio,  que  esses  veículos,  de
propriedade particular, não possuem nenhum vínculo com a Administração Pública.

O  adesivo  estilizado  trazendo  a  mensagem:  “Somos  mais
João Neto”, gravada a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das 3
cooperativas autorizatárias (verde, rosa e azul), denota a intenção do representado
João Neto de usar a logo com slogan em futura campanha eleitoral.
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A regra é que adesivo plástico, de tamanho que não exceda a
0,5m², é permitido em veículos particulares (art. 37,§ 2º, II,  da LE),  porém não
antes do dia 26 de setembro, sujeitando os representados à multa prevista no art.
36, § 3º da LE.

Entretanto, na realidade, não se trata de veículos particulares
como os  demais,  pois  realizam clandestinamente  transporte  compartilhado  dos
passageiros e circulam por toda a cidade. Devem ser considerados bens de uso
comum e, portanto, aplicáveis as regras proibitivas do art. 37,  caput, da Lei
9.504/97:

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam,  e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas  de ônibus e outros equipamentos urbanos,  é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza,  inclusive pichação,
inscrição a tinta  e  exposição de placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,
bonecos e assemelhados.

§  1o  A  veiculação  de  propaganda  em  desacordo  com  o  disposto
no caput deste  artigo  sujeita  o  responsável,  após  a  notificação  e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo,  a
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). 

  

Permitir  que  tais  veículos  circulem  dentro  da  cidade  com
propaganda  de  pré-candidatos  (e  também  de  candidatos  durante  o  período
autorizado de campanha eleitoral), obviamente fere o princípio da isonomia entre
os concorrentes,  pois  são veículos  utilizados por  grande parcela  da  população
carente de Paço do Lumiar.

2.3 Da Propaganda Eleitoral Proscrita

Já decidiu o TSE:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral com
agravo.  Eleições  2018.  Propaganda  eleitoral  antecipada.  Não
configuração.  Desprovimento.  1.  Agravo  interno  contra  decisão
monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos
interposto  para  impugnar  decisão  de  inadmissão  de  recurso

Num. 3603538 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 24/08/2020 16:17:04
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082416170399900000003295736
Número do documento: 20082416170399900000003295736



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

especial eleitoral. 2. Na análise de casos de propaganda eleitoral
antecipada,  é  necessário,  em  primeiro  lugar,  determinar  se  a
mensagem  veiculada  tem conteúdo  eleitoral,  isto  é,  relacionado
com a disputa. 3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar  três parâmetros alternativos para concluir
pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou  (iii) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. 4.  No  caso,  conforme  já  destacado  na  decisão
agravada, (i) a expressão “conclamando a todos uma união total
por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o
acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas
que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da
conduta,  de  modo  que  não  há  como  concluir  pela  mácula  ao
princípio  da  igualdade  de  oportunidades.  Ademais,  o
impulsionamento  de  publicação  na  rede  social  Facebook  não  é
vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do
art.  57–C  da  Lei  nº  9.504/1997.  5.  Na  ausência  de  conteúdo
eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer
mácula  ao  princípio  da  igualdade  de  oportunidades,  deve–se
afastar  a configuração de propaganda eleitoral  antecipada ilícita,
nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997. 6. Agravo interno a
que se nega provimento.  (Agravo de Instrumento nº  060009124,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020) 

Verifica-se, assim, que o uso de propaganda eleitoral proscrita
é  considerado  pelo  TSE  propaganda  eleitoral  antecipada,  a  ser  devidamente
reprimida pela Justiça Eleitoral, a fim de evitar campanhas sustentadas pelo abuso
de poder econômico, garantindo a normalidade e legitimidade das eleições.

Não  são  tolerados,  portanto,  atos  de  pré-campanha  que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral. 

Os representados incorreram em, pelo menos, dois ilícitos:
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2.3.1 Do uso de propaganda eleitoral em bens de uso comum

É fato que há veículos de serviço de transporte compartilhado
opcional de passageiros operando em Paço do Lumiar com base em Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público desde o ano 2018 e,
segundo o Regulamento aprovado pelo Decreto 3.255, de 31/08/18 (publicado no
Diário Oficial do Município, de 21/09/18, Ano II, nº 177), o Serviço Compartilhado
Opcional de Passageiros é assim definido:

Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas,  com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de  março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo  único.  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar,  conforme define  o  art.  21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização dos serviços e do uso de equipamentos de transporte
públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,  organização  e
fiscalização  dos  serviços  de  transporte  urbano  no  Município  de
Paço do Lumiar

Os  veículos  em  epígrafe  prestam  serviço  autorizado  de
transporte de passageiros no perímetro municipal,  em esteira  equivalente a do
aplicativo  Uber.  São  de  propriedade particular.  Percebe-se  que  o  serviço  de
transporte  compartilhado  opcional  foi  concebido  como  um  serviço  de  caráter
privado,  porém prestado  mediante  autorização do Poder  Público  Municipal,
através  da  SEMOB,  a  fim  de  possibilitar  um  sistema  onde  coexistam
pacificamente  os  diversos  tipos  de  transporte  urbano,  buscando  propiciar
segurança  à  população  usuária  e  impedir,  através  de  efetiva  fiscalização,  a
circulação dos veículos não autorizados e, por isso, potencialmente prejudiciais ao
sistema de transportes municipal.
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Segundo o art. 19 do Regulamento, é proibida a colocação
de  qualquer  legenda,  inscrição,  representação  gráfica  ou  foto  nas  partes
interna e externa dos veículos.

Ora,  a  colocação  dos  adesivos  de  finalidade  eleitoral  está
ainda mais em desacordo com a legislação pelo fato de os veículos em uso nas
cooperativas  serem  bens  particulares,  mas de  uso  comum da  população,
operando mediante autorização da SEMOB. 

A  respeito,  dispõe  expressamente  a  Resolução  nº  TSE
23.610/2019:

Art. 19.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão
do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso
comum,  inclusive  postes  de  iluminação  pública,  sinalização  de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer  natureza,  inclusive  pichação,  inscrição  a  tinta  e
exposição  de  placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,  bonecos  e
assemelhados. Lei nº 9.504/1997, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no
caput será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada
na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após
oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º, e art. 40-
B, parágrafo único).
§ 2º  Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim
definidos  pelo  Código  Civil  e  também  aqueles  a  que  a
população  em  geral  tem  acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,
lojas,  centros comerciais,  templos,  ginásios,  estádios,  ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º).

Como  desdobramento  dos  princípios  da  moralidade  e  da
impessoalidade administrativa e eleitoral, existe a necessidade de não vinculação
da estrutura da administração pública à disputa eleitoral. Assim, o legislador vedou
a propaganda em bens de uso comum para fins eleitorais, como é o caso dos
veículos em apreço. 

Frise-se que, para fins eleitorais, a restrição é bem ampla.
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Com  muita  propriedade,  explica  RODRIGO  LÓPEZ  ZILIO
(op.cit. p. 432):

Para o TSE, “é vedada a veiculação de propaganda eleitoral  de
qualquer  natureza  em  veículos  automotores  prestadores  de
serviços  públicos,  tais  como  os  ônibus  de  transporte  coletivo
urbano” (Resolução nº 22.303/DF – j.01.08.2006). Já os bens de
uso comum recebem uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código
Civil,  todos  aqueles  em  que  a  população  em  geral  tenha  livre
acesso. De acordo com o § 4º do art. 37 da LE, acrescentado pela
Lei nº 12.034/2009, “bens de uso comum, para fins eleitorais, são
os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código ivil  e  também aqueles a que a população em geral  tem
acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,  lojas,  centros  comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Para  fins  eleitorais,  portanto,  a  regra  se  estende  aos
veículos  de  transporte  compartilhado  não  autorizatários dado  que
efetivamente estes veículos, apesar de bens particulares, são também de uso
eminentemente comum, livremente acessível à população. 

Estão ambos os representados sujeitos à multa nos moldes
previstos no art. 37, § 1º, da LE.

2.3.2 Da confecção e distribuição de camisetas

A  distribuição  de  brindes,  como  camisetas,  é
expressamente vedada pelo art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. (...)

§ 6o  É  vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização,  de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer  outros  bens  ou  materiais  que  possam  proporcionar
vantagem ao eleitor.  
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A respeito, preceitua a Resolução nº 23.610/2019:

Art.  18.  São  vedadas  na  campanha  eleitoral  confecção,
utilização,  distribuição por comitê,  candidato,  ou com a sua
autorização,  de  camisetas,  chaveiros,  bonés,  canetas,  brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme
o caso,  pela prática de captação ilícita de sufrágio,  emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Lei  nº  9.504/1997,  art.  39,  §  6º; Código  Eleitoral,  arts.
222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22). 

O largo uso deste meio de propaganda, que não é barato,
fere  o  princípio  da  isonomia  do  pleito  e  prejudica  o  equilíbrio  entre  os  pré-
candidatos, pois não é aceitável que alguns possam divulgar suas propagandas
antes mesmo que outros tenham se registrado como candidatos, nem distribuir
camisetas em larga escala, sob pena de caracterizar abuso de poder econômico
ou até crime de captação ilícita  de sufrágio,  pois  a  camiseta  não tem a única
utilidade de divulgar o nome do pré-candidato, mas é usufruída pelo eleitor para
outros fins. 

Neste sentido:

RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  PROPAGANDA
IRREGULAR. CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
CAMISETAS.  COMPROVAÇÃO  DE  VANTAGEM  PARA  O
ELEITOR.  DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  LEGAL.
APOSIÇÃO DE NÚMERO,  SIGLA E  SÍMBOLO  DA CAMPANHA
NAS  CAMISETAS.  UTILIZAÇÃO  POR  CABOS  ELEITORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE PELA PROPAGANDA
DEMONSTRADA  PELAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E
PECULIARIDADES  DO  CASO.  CONHECIMENTO  DA
PROPAGANDA  IRREGULAR.  DEVER  DO  CANDIDATO  DE
PROMOVER  A  CESSAÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não é necessário se comprovar que houve vantagem
em concreto para o eleitor com a distribuição de camisetas, pois a
norma parte da presunção de que esse tipo de bem, por poder ter
outra utilidade que não a de exclusivamente informar o eleitor, pode
conferir  a  este  alguma  vantagem  e,  por  essa  razão,  veda  a
produção, utilização e distribuição deste material, a fim de evitar a
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sua utilização como moeda de troca. 2. É permitida a utilização de
cabo eleitoral, regularmente contratado pelo candidato, partido ou
coligação, de camisetas da cor do partido ou coligação,  desde que
não  contenha  número,  nome  ou  imagem  que  remetam  ao
candidato ou cargo em disputa. Precedentes. 3. Caso em que se
verificou que as camisetas, as quais se alega que foram utilizadas
somente  por  apoiadores  da  candidata  representada  e  não  por
eleitores, ostentavam o número, a sigla do partido e o símbolo da
campanha.  4.  A responsabilidade da candidata  pela  propaganda
irregular ficou demonstrada, na medida em que ela própria aparece
nas  fotografias  dos  eventos  onde  foram utilizadas  as  camisetas
impugnadas, levando, portanto, as circunstâncias e peculiaridades
do caso, à condição de que era impossível que a representada não
tenha  tido  conhecimento  da  propaganda.  5.  Ainda  que  as
camisetas  tivessem  sido  confeccionadas  pelos  eleitores,  como
alegado,  não  estaria  afastada  a  responsabilidade  da  candidata
representada,  pois,  sendo  conhecedora  da  existência  da
propaganda  irregular,  era  seu  dever  fazê-la  cessar.  6.  Recurso
parcialmente provido para afastar a penalidade aplicada com base
no art. 12 da Resolução TSE nº 23.457/2015, mantendo-se a multa
por  propaganda  irregular.  (TRE–PA  –  RE:  21349  NOVA
TIMBOTEUA-PA,  Relator:  JUIZ  JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA
ARAÚJO, Data de Julgamento:  28/04/2020,  Data de Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 107, Data: 17/06/2020,
Página 3/5).

3. DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PROPAGANDA PELOS BENEFICIÁRIOS

O conhecimento acerca da propaganda eleitoral antecipada
pelos representados é inequívoca, pois são de sua responsabilidade direta, como
sobejamente demonstrado nas fotografias trazidas a esse d. Juízo, muitas delas
publicadas nas páginas de redes sociais dos próprios representados. 

Torna-se,  assim,  desnecessária  a  notificação  prévia,
conforme previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97 e art. 17, I, da Resolução TSE
nº 23.608/19.
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4. DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nesse contexto, decerto que o caso dos autos demanda
medidas de cunho repressivo e preventivo.

Cabe adequada medida sancionatória por parte desse d.
Juízo Eleitoral, inclusive de natureza liminar, no  exercício do poder de polícia,
mediante determinação aos representados da  imediata remoção de todos os
adesivos de propaganda em epígrafe e apreensão de todas as camisetas com
logo de “Somos + João Neto”, com fulcro no disposto no art. 41, § 1º da Lei nº
9.504.97 e no art. 35 do Código Eleitoral.

Preventivamente, é necessário, o quanto antes, impedir
a  veiculação  de  propaganda  eleitoral  nos  bens  de  uso  comum,  porque
expressamente vedado, não importando para fins eleitorais, como dito alhures, se
o veículo é autorizatário ou clandestino. A vedação alcança a ambos, na fase de
pré-campanha  e  também após  26  de  setembro.  Ou  seja,  de  forma  alguma
podem  os  representados  veicular  propaganda  em  bens  de  uso  comum,
autorizados ou não, até o dia da eleição, cabendo ao d. Juízo a tomadas de todas
as providências ao seu alcance para evitar atos viciosos das eleições (art. 35, XVII,
do Código Eleitoral). 

5. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

1) liminarmente, com fundamento no art. 41, § 1º, da Lei nº
9.504/97 e art. 35 do CE, o exercício do poder de polícia, consistente em:

1.1) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, comprovadamente retirar os
adesivos “Somos + João Neto” de todos os veículos de transporte compartilhado de
passageiros,  autorizatário  ou  não,  com  a  entrega  de  todos  os  adesivos
confeccionados, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição dos adesivos,
a esse d. Juízo, em apreensão, e, em caso de descumprimento, que seja aplicado
multa;

1.2) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
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de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, recolher comprovadamente
todas as camisetas confeccionadas, em cuja estampa conste a logomarca “Somos +
João Neto”  e/ou o nome “FRED CAMPOS”,  inclusive  as distribuídas a times de
futebol amador, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição das camisetas,
entregando-as a esse d. Juízo, em apreensão. Em caso de recalcitrância, que seja
aplicado multa aos representados;

2) a citação dos representados João Pinheiro e Frederico de
Abreu da Silva Campos para, querendo, apresentar defesa no prazo de 02 dias
(art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 18, § 2º e seguintes da Resolução TSE nº
23.608/2019); 

3)  a  condenação  dos  representados  João  Pinheiro  e
Frederico  de  Abreu  da  Silva  Campos  ao  pagamento  da  multa pelo  uso  de
propaganda eleitoral antecipada, prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art.
2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  a  R$  25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais),  ou  equivalente  ao  custo  da
propaganda, se este for maior;

4)  Permanecendo  recalcitrantes  os  representados  na
veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, que lhes seja aplicada a
pena de multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Embora o Ministério Público Estadual já tenha apresentado
elementos suficientes e robustos do ilícito apontado, protesta-se, na oportunidade,
pela produção de todas as provas em direito admitidas que se fizerem necessárias
ao pleno esclarecimento dos fatos.

Termos em que espera deferimento.

Paço do Lumiar, 24 de agosto de 2020. 

Nadja Veloso Cerqueira
    Promotora Eleitoral

Num. 3603538 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 24/08/2020 16:17:04
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082416170399900000003295736
Número do documento: 20082416170399900000003295736



 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-470920184725

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.

ANO II, Nº 177, PAÇO DO LUMIAR-MA, SEXTA FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2018 EDIÇÃO DE HOJE: 6 PÁGINAS

SUMÁRIO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETOS
DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018 1 .................................................. 

LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 5 ........................................................................ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 5 ........................................................................ 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
 
APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO
OPCIONAL  DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO
MUNICÍPIO  DE  PAÇO  DO  LUMIAR.

 
DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO, Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 80, inciso III da Lei Orgânica;
 
CONSIDERANDO  que  compete  à  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar, na forma do art. 21-A da
Lei Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação
e  normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
CONSIDERANDO,  ainda, o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público,  através da 3ª Promotoria de
Justiça de Paço do Lumiar Ministério Público Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, objetivando disciplinar o serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros, planejando, organizando
e fiscalizando,

 
DECRETA:

 
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros no Município de Paço do
Lumiar, integrante do presente Decreto.
 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.

 
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO OPCIONAL
DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO  MUNICÍPIO  DE
PAÇO DO LUMIAR – MA.
 

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

 
Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar, conforme define o art. 21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 2º. Buscando atender ao princípio da publicidade, bem como
informar  aos  usuários  quais  prestadores  estão  autorizados  a
explorar  o  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  no  Município  de  Paço  do  Lumiar,  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar publicará no
Diário Oficial do Município, bem como no Portal da Transparência,
todos  os  decretos,  regulamentos,  revisões  e  autorizações
referentes  à  exploração  do  serviço.
 

CAPÍTULO II
Da Autorização

 
Art.  3º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  é  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar, constituindo um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
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forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com   o  Ministério  Público,  mediante  autorização
outorgada  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar, nas condições estabelecidas neste
Regulamento e legislações pertinentes.
 
Art. 4º. A definição e alteração do número de autorizações para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar será estabelecido pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
após  estudos  que  comprovem  sua  viabilidade  técnica  e
econômica, na proporção de 1 (uma) para cada 800 (oitocentos)
habitantes,  de modo a evitar  incompatibilidades com os outros
serviços de transporte público já existentes no Município de Paço
do Lumiar.
 
Art.  5º.  O  número  de  autorizações  a  serem  outorgadas  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  será  distribuída  proporcionalmente  entre  as
Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na forma
da  lei,  até  data  da  assinatura  do  Termo  de  Ajustamento  de
Conduta com o Ministério Público.
 
Art. 6º. As autorizações outorgadas pela Secretaria Municipal de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  para  a
prestação do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de
Passageiros do Município  de Paço do Lumiar  obedecerão aos
seguintes  preceitos:  caráter  personalíssimo,  intransferível,
precário,  temporário,  inalienável,  impenhorável,  incomunicável  e
vedada  a  subautorização,  extinguindo-se  nos  casos  previstos
neste Regulamento e nas hipóteses abaixo relacionadas:
I. falecimento do autorizatário Pessoa Física;
II. desligamento do cooperado;
III. revogação do ato;
IV. anulação;
V. caducidade;
VI. cassação;
VII. extinção da cooperativa;
VIII.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei.
§ 1º. A cassação ou suspensão do registro de cooperativado do
autorizatário  implicará  na  cassação  automática  da  respectiva
autorização.
§ 2º.  A autorização para o Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte  de  Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,
somente será emitida após o recolhimento, pelo autorizatário, da
taxa de alvará prevista na legislação tributária municipal.
 
Art. 7º. O autorizatário não poderá ser detentor de qualquer outra
concessão,  permissão  ou  autorização  de  serviço  público  de
transporte de passageiros.
 
Art. 8º. O autorizatário que desejar renunciar à autorização deverá
formalizar sua intenção através da Cooperativa.
Parágrafo  único.  A  renúncia  somente  será  consolidada  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar após a realização de baixa de cadastros na Cooperativa
e conforme exigências deste Regulamento.
 
Art. 9º. É vedado aos autorizatários pessoa física manter vínculo
empregatício com a administração pública.
 

CAPÍTULO III

Do Cadastramento dos Condutores Autorizatários
 
Art. 10. Os condutores autorizatários e os condutores auxiliares
serão cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar para operação no sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar.
Parágrafo único.  O autorizatário  poderá cadastrar  apenas um
condutor  auxiliar,  que  deverá  atender  as  mesmas  exigências
estabelecidas no art. 11 deste Regulamento.
Art.  11.  O  cadastramento  de  condutores  autorizatários  será
efetuado  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,
além de outros legalmente exigidos:
I. carteira de identidade e C.P.F.;
II.  carteira  nacional  de  habilitação  categorias  B,  C,  D  ou  E,
explicitando o Exercício de Atividade Remunerada;
III. quitação militar, de acordo com o art. 74 da Lei Federal 4.375,
de 17 de agosto de 1964;
IV. certidão de quitação eleitoral;
V. certificado de aprovação no curso especializado para operador
no  Serviço  Compartilhado,  na  forma  das  resoluções  do
CONTRAN;
VI.  declaração de endereço ou comprovante de endereço para
correspondência;
VII. certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro
do prazo de validade, emitidas pelos seguintes órgãos:
a. Justiça Federal;
b. Justiça Estadual;
c. Juizado Especial Criminal de Paço do Lumiar.
VIII.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  de
Paço do Lumiar.
IX. Declaração de extinção e/ou inexistência de outro vínculo com
a Administração Pública.
 
§ 1º. O impedimento ao cadastro ocorrerá nas hipóteses previstas
neste Regulamento.
§  2º.  As  certidões  constantes  nos  incisos  VII  e  a  prova  de
regularidade  junto  ao  Município  constante  no  inciso  VIII  deste
artigo deverão ser renovadas a cada ano.
§  3º.  O  curso  constante  no  inciso  V  deste  artigo  deverá  ser
renovado anualmente.
§ 4º. É obrigação do autorizatário manter atualizado o endereço
para correspondência e endereço e o telefone pessoal junto as
Cooperativas.
 
Art.  12.  Considera-se  condição  essencial  do  autorizatário  do
sistema  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar a prova de não ter
sido considerado culpado em sentença condenatória, transitada
em julgado, por crime culposo ou doloso, nos termos do inciso LVII
do art. 5º da Constituição Federal.
Parágrafo  único.  Será  considerado  impedit ivo  para
cadastramento  certidão  de  registro  de  distribuição  criminal
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção
de menores (Art. 329 – CTB).

CAPÍTULO IV
Dos veículos

 
Seção I

Do cadastro
 

Art.  13.  Para operação no Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, os
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veículos  deverão estar  devidamente  cadastrados na Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I. CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;
II.  Laudo  com aprovação  da  vistoria  expedido  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
III. Certificado de Segurança Veicular para veículo com alteração
em suas características originais de fábrica, desde que autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, inclusive para os veículos da categoria acessível.
 
Art. 14. Os autorizatários terão obrigatoriamente os seus veículos
licenciados no Município de Paço do Lumiar.
 

Seção II
Da caracterização dos veículos

 
Art. 15. Para a operação no Serviço Compartilhado Opcional de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, o
veículo deverá possuir:
I.  marca/modelo  homologados  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
II. quatro portas, sendo duas de cada lado;
III. capacidade de cinco a sete lugares;
IV. características originais de fábrica, satisfazendo as exigências
do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  e  legislação  pertinente,
observando  os  aspectos  de  segurança,  conforto  e  estética,  a
critério da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município
de Paço do Lumiar.
V. motor com potência mínima de 85 cv;
§ 1º. Todos os novos modelos de veículos deverão ser submetidos
à  nova  homologação  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 2º. Poderá ser admitido no sistema do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar veículo com alteração em suas características originais de
fábrica, desde que regulamentada pelo CONTRAN e autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, e obrigatoriamente ser submetido à vistoria.
§  3º.  Na  homologação  de  veículo  para  prestação  de  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  poderão  ser  admit idas
características e/ou equipamentos diferentes dos descritos neste
artigo, desde que previamente aprovados e definidos em Portaria
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar.
 
Art.  16.  No Serviço Compartilhado Opcional  de Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar, não será admitido
veículo com as seguintes características ou equipamentos:
I .  veículos  fora  de  estrada,  esportivos  e/ou  com  pneu
sobressalente  fixado  na  parte  externa;
II. teto solar;
III. conversível;
IV. potência inferior a 85 cv;
V. com pneu recauchutado ou remoldado ou refrisado;
VI. sem espaço suficiente para acomodar de forma segura cadeira
de rodas padrão;
VII.  estampas,  frisos,  proteções,  acabamentos,  carenagens  ou
qualquer  tipo  de revestimento  externo,  mesmo que original  de
fábrica, que comprometa a estética do veículo e/ou interfira na
predominância de sua cor, a critério da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;

 
Art.  17.  Os  veículos  utilizados  na  exploração  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar, deverão ser padronizados a partir
da data da publicação deste Regulamento.
Parágrafo  único.  As  normas  e  demais  procedimentos  para  a
padronização,  serão  editadas  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 18. Para homologação específica de modelo de veículo para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  além  das  especificações  já
definidas,  a  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  exigirá  as  seguintes  dimensões
mínimas:
I. largura do assento do banco traseiro (espaço útil): 1280 mm;
II. altura do assento do banco traseiro ao teto: 950 mm;
III. altura do assoalho ao teto (compartimento traseiro): 1280 mm;
IV. profundidade do assento do banco traseiro: 480 mm;
V.  dimensão mínima de conforto interno de 160 mm (distância
entre a borda do assento do banco traseiro e o encosto do banco
dianteiro, recuado ao máximo e reclinado em 110º).
 
Art. 19. É proibida a colocação de qualquer legenda, inscrição,
representação gráfica ou foto nas partes interna ou externa do
veículo, exceto nos casos em que houver autorização formal da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar.
 

Seção II
Da substituição

 
Art. 20. Os veículos deverão ser obrigatoriamente substituídos até
o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao ano
em que completarem 10 (dez) anos de fabricação.
Parágrafo único.  Para  manter  a  segurança do transito  e  dos
usuários,  estando  o  veículo  fora  das  especificações  definidas
neste regulamento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar poderá retira-lo do sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar  até  o  restabelecimento  às
conformidades especificadas.
 
Art .  21.  A  subst i tu ição  de  veículo  será  processada
obrigatoriamente por veículo de ano fabricação mais recente e que
tenha, no máximo, 8 (oito) anos de fabricação do ano vigente.
Parágrafo único. Em caso de furto ou roubo, acidente grave ou
perda  total  do  veículo,  devidamente  comprovado  pelo
autorizatário,  a  substituição  poderá  ser  processada  por  outro
veículo,  respeitando-se  o  prazo  estabelecido  no  art.  21  deste
Regulamento.
 
Art. 22. No caso de recuperação de veículo roubado ou furtado, o
autorizatário fica obrigado a regularizar imediatamente a situação
deste veículo junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 23. A permuta de veículos cadastrados no sistema do Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  será  admitida,  mediante  prévia
anuência  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar.
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Seção III
Da vistoria

 
Art. 24. Os veículos serão submetidos a vistorias, em local e data
fixados  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  para  verificação  de  segurança,
conservação,  conforto,  higiene,  equipamentos  e  características
definidas  na  legislação  federal,  estadual,  municipal,  neste
Regulamento  e  em  normas  complementares.
 
§  1º.  A  periodicidade  de  vistoria  dos  veículos  será  definida
considerando o ano de fabricação do
Veículo, conforme tabela abaixo.
De menos de 5 anos - anual
De 5 a 10 anos – semestral
 
§ 2º. O veículo deverá ser apresentado à vistoria pelo autorizatário
ou por pessoa física legalmente constituída.
§ 3º. A vistoria poderá ser antecipada em relação à data fixada,
mediante agendamento prévio perante a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 4º.  O não comparecimento à vistoria poderá ser formalmente
justificado  até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  ao  da  data
determinada na autorização, ficando o veículo impossibilitado de
prestar o serviço após o vencimento.
§ 5º.  A  qualquer  tempo,  a  Secretaria  Municipal  de Mobilidade
Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  visando  manter  a
segurança  dos  usuários,  poderá  determinar  vistorias  eventuais
além das periódicas.
§ 6º.  A  vistoria  prevista  no  caput  desse  artigo,  somente  será
realizada  após  o  recolhimento  da  taxa  de  vistoria  prevista  na
legislação tributária municipal.
 
Art. 25. Na hipótese de ocorrência de danos que comprometam a
segurança do veículo, o autorizatário, após reparadas as avarias e
antes  de  colocar  o  veículo  novamente  em  operação,  deverá
submetê-lo  a  nova  vistoria  como condição  imprescindível  para
continuidade da prestação do serviço do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar.
 
Art. 26.  A vistoria nos veículos será executada pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
por meio de agentes próprios ou por entidades conveniadas.
 
Art. 27. A emissão da autorização fica condicionada à inexistência
de qualquer deficiência e/ou irregularidade no veículo que venha a
ser constatada no laudo de vistoria.
Parágrafo único. Poderá ser emitida autorização quando existir a
deficiência  e/ou  irregularidade  no  veículo  não  comprometer  a
segurança e a qualidade na prestação do serviço.
Art. 28.  A não-apresentação do veículo à vistoria determinada,
sem justificativa  formal  aprovada  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  por  um
período  superior  a  30  (trinta)  dias  da  data  fixada  para
apresentação do mesmo, acarretará na suspenção da autorização.
 

CAPÍTULO V
Do Serviço

 
Art.  29.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade

Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  fica  restrito  à
circunscrição do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 30. A definição das tarifas a serem praticadas por rota é de
responsabilidade  das  Cooperativas,  podendo  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
objetivando preservar o interesse público e o equilíbrio econômico-
financeiro do serviço, propor reajustes de modo a evitar abusos e
ônus desproporcional aos usuários.
Parágrafo único. Não será permitida cobrança por transporte de
cadeira  de rodas padrão ou equipamento utilizado por  pessoa
deficiente ou com mobilidade reduzida.
 
Art. 31. Cabe ao condutor providenciar troco ao usuário para as
corridas pagas em moeda corrente.
 
Art. 32. É função precípua do autorizatário a prestação direta do
serviço por, no mínimo, 36 (trinta e seis) horas semanais, cabendo
ao seu condutor  auxiliar  complementar ou dar continuidade ao
trabalho do titular.
§ 1º. É vedada ao autorizatário a atuação de condutor em outras
permissões  ou  autorizações  de  serviços  públicos,  exceto  nos
casos previstos neste Regulamento.
§ 2º.  Autorizatários  com idade igual  ou  superior  que 65  anos
poderão operar por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas semanais.
Art.  33.  O  veículo  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar deve
prestar o serviço por um número mínimo de dias no mês igual ao
número de dias úteis, incluindo os sábados, mais um domingo por
mês.
 
Art.  34.  O  veículo  deverá  estar  empenhado  no  serviço  pelo
mínimo de 8 (oito) horas diárias.
Parágrafo  único.  Esta  regra  não  se  aplica  ao  caso  de
autorizatário sem condutor auxiliar cadastrado.
 
Art. 35. O condutor auxiliar só poderá conduzir veículo ao qual
esteja vinculado.

 
CAPÍTULO VI

Dos Terminais e Pontos de paradas
 
Art.  36.  Os  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  serão  regulamentados  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  em  função  do  interesse  público,  da  conveniência
técnico-operacional  e  de  eventuais  condições  especiais  de
operação.
 
Art. 37. É vedada a instalação de qualquer mobiliário urbano nas
imediações  dos  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar sem autorização da Prefeitura de
Paço do Lumiar.
Parágrafo único. Em caso de autorização, os mobiliários deverão
ser  de  uso  comum  a  todos  os  operadores  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 38. É dever dos condutores observar as condições de higiene,
salubridade, moralidade, níveis de ruídos e conservação quando
da utilização dos Terminais e Pontos de parada.
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Art. 39. É vedada aos condutores a prática de jogos de qualquer
natureza nos Terminais e Pontos de parada e imediações.

CAPÍTULO VII
Da Fiscalização

 
Art. 40. A fiscalização consiste no acompanhamento permanente,
administrativo ou em campo, do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar,
visando ao cumprimento dos dispositivos do Código de Transito,
da legislação federal, estadual e municipal, deste Regulamento e
de  normas  complementares,  e  será  exercida  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar
por meio de agentes próprios ou conveniados.
 
Art.  41.  A  fiscalização  do  cumprimento  das  normas  deste
Regulamento  será  exercida  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar por meio de
agentes próprios ou conveniados.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

  

 

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

 RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 763/2018 – CPL
 
O Pregoeiro da Prefeitura  de Paço do Lumiar  –  MA,  torna
público que a licitação marcada para o dia 05/09/2018 às 09:00h,
na  modalidade  Pregão Presencial,  do  tipo  Menor  Preço por
Item,  para  Contratação  de  Empresa  Especializada  para
Aquisição  de  Câmeras  Fotográficas  e  Acessórios,  foi
considerada DESERTA em razão da ausência de interessados na
referida sessão.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro

 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4505/2018 – CPL

 
O Pregoeiro da Prefeitura de Paço do Lumiar – MA, torna público
que a licitação realizada no dia 18/09/2018, na modalidade Pregão
Presencial,  do  tipo  Menor  Preço  por  Lote,  para  Aquisição  de
Material  Gráfico,  foi  considerada  FRACASSADA  em  razão  da
desclassificação das licitantes presentes.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro 
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): JOAO PINHEIRO

Título Eleitoral: 036711571180

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PATRIOTA MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 12/09/2003 Cancelado em 15/10/2019

PSL MA PAÇO DO LUMIAR 11/10/2011 02/10/2011 Cancelado em 15/10/2019

PDT MA PAÇO DO LUMIAR 21/09/2015 10/07/2015 Desfiliado

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  5732.29E6.F5F8.63A3

Certidão emitida às 10:32:10 de 24/08/2020
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS

Título Eleitoral: 041667721171

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PL MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 19/09/2003 Excluído em 21/11/2009

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 27/04/2011 Cancelado em 21/11/2013

PCDOB MA PAÇO DO LUMIAR 08/10/2013 08/10/2013 Cancelado em 21/11/2013

DEM MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 22/02/2007 Cancelado em 29/11/2011

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 30/03/2016 Cancelado em 16/04/2020

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  BE00.652A.B601.E6A1

Certidão emitida às 10:31:56 de 24/08/2020
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REPRESENTAÇÃO
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral do Maranhão

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  sua
Representante infrafirmada, em exercício perante a 93ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições  constitucionais  e  legais,  com fulcro  no art.  24,  VI,  do  Código
Eleitoral  c/c  o  art.  78  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  no  art.  96  da  Lei  nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.610/2019, vem perante  Vossa Excelência
propor

REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

contra:

JOÃO  PINHEIRO,  conhecido  como “JOÃO  NETO”,
brasileiro,  natural  de  Pindaré-Mirim-MA,  nascido  em
10/06/1978  (42  anos),  solteiro,  filho  de  Andrelina  Pinheiro,
CPF nº  821.050.493-20, residente e domiciliado na Avenida
Tancredo Neves, nº 12, Vila São José 1, Paço do Lumiar-MA,
Cep 65130-000, e

FREDERICO  DE  ABREU  DA SILVA CAMPOS,  brasileiro,
amapaense, nascido em 27/11/1981, filho de Flávio Henrique
Silva Campos e Darlene Marciana de Abreu Silva Campos,
CPF nº 919.115.323-91, residente e domiciliado na Rua dos
Flamingos, Quadra 04, nº 22, Sl-01, Calhau, São Luís-MA,
Cep: 65071-620, telefones: 98119-0252 e 3246-3418,

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

1. DOS FATOS

JOÃO  PINHEIRO,  chamado  “JOÃO  NETO”,  foi  por  algum
tempo conselheiro fiscal da Coopertrans da Vila São José, uma das três coopera-
tivas  de  transporte  privado  compartilhado de  passageiros  em Paço  do  Lumiar,
onde possui trânsito acessível entre diversos profissionais do referido segmento.
Tais profissionais de veículos de transporte compartilhado são  autorizatários do
Poder Público Municipal, conforme Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento
do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros de Paço do Lu-
miar (cópia anexa).

João Neto já concorreu, em 2016, sem sucesso, à vaga de
vereador em Paço do Lumiar e, pelo menos desde o ano passado, vem se apre-
sentando aos luminenses como pré-candidato nas eleições 2020, buscando a ade-
são da classe de profissionais, o que envolve o interesse das três cooperativas de
transporte compartilhado opcional de passageiros, autorizadas a prestar o serviço
no perímetro urbano, bem como interesses de diversos motoristas que se encon-
tram transitando na clandestinidade. O representado, conforme alardeado em  re-
des sociais, obteve apoio de parte dos profissionais do transporte compartilhado,
inclusive, dos não autorizatários e, portanto, clandestinos:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
em 23/10/2019
https://www.facebook.com/photo?fbid=543737039708449&set=ecnf.100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=543736879708465&set=ecnf.100022164743754 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Ocorre que, em novembro de 2019, surgiram diversos veícu-
los na cidade, inclusive, dos profissionais do transporte compartilhado de passagei-
ros da Coopertrans (rosa), autorizatários do Município de Paço do Lumiar, com
adesivos estilizados, conforme flagrado, no Maiobão, por câmera de celular. Eis os
prints:
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PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

O adesivo traz a mensagem: “Somos mais João Neto”, grava-
da a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das três cooperativas autori -
zatárias (verde, rosa e azul), numa menção expressa a intuito de João Neto de ar-
rebanhar  o  apoio  dos trabalhadores do segmento,  inclusive  os  cooperativados,
conforme vem sendo amplamente publicado em redes sociais: 

https://www.facebook.com  /photo?fbid=676023756479776&set=a.120207185394772 

 

O  que,  a  princípio,  poderia  até  o  representado  alegar  ser
mera promoção pessoal, acabou por se manifestar inequivocamente como propa-
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

ganda eleitoral antecipada.

As redes sociais FACEBOOK e INSTAGRAM estão carrega-
das da publicidade anunciando que João Neto é pré-candidato e que apoia o 22
(pré-candidato ao cargo majoritário,  Frederico de Abreu da Silva Campos, pelo
Partido Liberal de Paço do Lumiar, antigo Partido da República - PR).

Há inúmeras postagens de fotografias de João Neto, ladea-
das de frases de efeito e com sua logomarca: a mãozinha estilizada. Acompanham
frases de efeito, que equivalem a pedido explícito de voto, tais como: “Somos Mais
João Neto!”; “Agora é a vez das comunidades!”, #vamosjuntos, #vamos sempre
juntos ou #somos mais joão neto, “estamos chegando pra lutar e vencer.” Igual-
mente, propala o número 22, que é o número do candidato a que seu partido (Pa-
triotas) caminha para se coligar na disputa ao cargo de Prefeito Municipal.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

https://www.facebook.com/photo?fbid=723465928402225&set=a.122722531809904
https://www.facebook.com/photo?fbid=678503936231758&set=pcb.678504026231749  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

  
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=736078740474277&set=a.120207818728042
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=757890574959760&set=pcb.757890638293087 

Não bastassem os adesivos em época não autorizada em lei
e  também em veículos  de  serviços  autorizatários  do  Poder  Público  Municipal
(através da SEMOB), vem sendo distribuídas camisetas, de cor rosa (cor da
Coopetrans VSJ), com a logomarca (mãozinha “Somos + João Neto), confor-
me fotografado:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546241614490&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546251614489&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546194947828&set=pcb.1054546938281087 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754   

Primeiramente  os  agradecimentos  serão  destinados  ao  nosso  DEUS

maravilhoso que está na frente abrindo as portas, Os  Amigos que

já fazem parte do grupo de apoio do whatsapp SOMOS JOÃO NETO
& FRED CAMPOS, Os maravilhosos amigos tbm de fora deste Grupo, e é
claro!  Vc  meu  amigo    Fred  Campos  ,  que  desde  que  conheci
pessoalmente e por todas as nossas conversas, só aumenta mais a
esperança de lhe ver Prefeito dessa cidade de Paço. E nós iremos
lutar  para  estarmos  tbm  nestas  conquistas.
AGORAÉAVEZDASCOMUNIDADES!!!

29 de julho às 07:38 
Fred  Campos: Confraternizaçao  do  querido  amigo  e  pré-candidato  a
vereador Joao Neto (Patriota),  na Vila Sao José. Grande amigo e que
muito me orgulha por estarmos juntos. Vamos sempre juntos.

- grifamos -

Observa-se  pelas  fotos  acima  que  o  representado  Fred
Campos, pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal, vem se reunindo com os
trabalhadores de transporte compartilhado de passageiros, inclusive os não auto-
rizatários, mas que desejam obter a autorização municipal para o serviço,  com in-
terveniência de João Neto:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755397768542374&id=100022164743754   
https://www.facebook.com/photo/?fbid=755397608542390&set=pcb.755397768542374   

ESTIVEMOS HOJE PELA TARDE,  EM UM BATE
PAPO BEM PRODUTIVO COM O PRÉ-CANDIDATO
À PREFEITO FRED CAMPOS, O PRÉ-CANDIDATO
À VEREADOR JOÃO NETO E MOTORISTAS DAS
COOPERATIVAS  DO  TRANSPORTE  COMPARTI-
LHADO OPCIONAL DE PASSAGEIROS DE PAÇO

DO LUMIAR, COOPERTRANS E LUMUNENSE  .

   NA  OCASIÃO  TRATAMOS  DE  PAUTAS
COMO: CRIAÇÃO DA SMTT DE PAÇO E O SERVI-
ÇO PRESTADO PELAS MESMAS. AGRADECEMOS
O  APOIO  INCONDICIONAL DOS  PRESIDENTES,

PAULO HENRIQUE   E VANDERLEI  . 
(grifamos)

A Cooperativa Luminense (Presidente: Vanderlei) não obteve
a autorização municipal para o serviço, pois, à época da realização do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta da Prefeitura com o Ministério Público,
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não estava devidamente regularizada juntos aos órgão competentes, o que denota
estar agora buscando, junto ao pré-candidato Fred Campos, uma promessa de au-
torização, caso eleito Prefeito. 

Fred Campos ladeado por João Neto, Paulo Henrique e Vanderlei.

A parceria de João Neto e Fred Campos em atos de propa-
ganda eleitoral antecipada se espraia também por times de futebol amador da ci-
dade, com a  confecção de camisetas personalizadas com a logo de João
Neto e o nome “FRED CAMPOS”, com apoio de Tiago Carneiro, proprietário do
IESF – Instituto de Ensino Superior Franciscano:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1037740356628412&set=pcb.1037741333294981 
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https://www.facebook.com/fred.campos2020 
https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740283295086&set=pcb.1037741333294981 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740386628409&set=pcb.1037741333294981 
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O empresário  Tiago  Carneiro  aderiu  publicamente  à  pré-campanha  do
pré-candidato do Partido Liberal,  Fred Campos (22), e, concomitantemente, à pré-campanha de
João Neto. Ele aparece em fotografia ladeado pelos profissionais do compartilhado, inclusive, pelo
pré-candidato, Paulo (Presidente da Coopertrans VSJ) e Vanderlei, da Cooperativa Luminenese: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=561471564601663&set=a.120207818728042 
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O IESF, em novembro de 2019, chegou a alugar espaço para
publicidade, com adesivo perfurado, em veículos de Transporte de Passageiros
Compartilhado (autorizatários),  que, inclusive, também levavam a logo do pré-
candidato João Neto: 
https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233127358840&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233724025447&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567234557358697&set=pcb.567234807358672 
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https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567233497358803&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567232994025520&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567234270692059&set=pcb.567234807358672 
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Por serem autorizatários,  os proprietários dos veículos das
três cooperativas são proibidos de colocar qualquer legenda, inscrição, representa-
ção gráfica ou foto nas partes interna ou externa dos veículos, conforme art. 19 do
Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros de Paço do Lumiar, e, muito mais ainda, pela Lei nº
9.504/97 e princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CF, de co-
locar propaganda eleitoral.

Ora, Fred Campos e João Neto não apenas vêm distribuindo
adesivos extemporaneamente, como, ainda, camisetas para profissionais do trans-
porte compartilhado e para times de futebol amador, alardeando nas redes sociais
o ilícito eleitoral, através da postagem das fotografias dos eventos, com o fim de in-
fluenciar no ânimo dos eleitores, pois muitas são as pessoas que utilizam o trans-
porte compartilhado de passageiros e que praticam futebol em Paço do Lumiar:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546181614496&set=pcb.1054546938281087 

(Fred Campos e João Neto fazendo o sinal de joinha do adesivo na presença de diveras pessoas

usando camisetas rosas com a mãozinha estilizada)
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https://www.facebook.com/search/top?q=%23venceremosjuntosmaisumavez

           (João Neto divulgando o nome do pré-candidato  FRED CAMPOS numa camiseta)

2. DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

O TSE já definiu propaganda eleitoral como “toda aquela que
leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mes-
mo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões
que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pú-
blica.” (Respe nº 16.183/MG).

Toda propaganda eleitoral veiculada antes do dia 26 de se-
tembro é considerada propaganda eleitoral antecipada (art. 36, caput, da LE e art.
240 do CE, c/c art. 1º, §1º, IV da EC 107/2020). No entanto, foi formalmente reco-
nhecida pela legislação a fase antecedente ao início da fase do registro e da pro-
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paganda eleitoral, a chamada pré-campanha.

Sabidamente, os atos de pré-campanha causam reflexos no
processo eleitoral e, por isso, devem observar determinadas condicionantes que se
extraem do próprio sistema que sustenta o processo eleitoral. 

Na pré-campanha, somente é permitido  menção a pretensa
candidatura,  exaltação  das  qualidades  pessoais  do  pré-candidato  e  os  atos
taxativamente enumerados nos incisos I a VII do art. 36-A:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet,  inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;      
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos  processos  eleitorais,  discussão  de  políticas  públicas,  planos  de
governo  ou  alianças  partidárias  visando  às  eleições,  podendo  tais
atividades  ser  divulgadas  pelos  instrumentos  de  comunicação
intrapartidária;    
III  -  a  realização  de  prévias  partidárias  e  a  respectiva  distribuição  de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão
da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;                 
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;      
V  -  a  divulgação  de  posicionamento  pessoal  sobre  questões  políticas,
inclusive nas redes sociais;    
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil,  de  veículo  ou meio  de comunicação ou do próprio
partido,  em  qualquer  localidade,  para  divulgar  ideias,  objetivos  e
propostas partidárias.               
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista

no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

A  intenção  do  legislador  ao  prever  tais  excludentes  é
franquear  a  discussão  sobre  políticas  públicas  em  ambientes  fechados  das
agremiações  partidárias  e, em  ambientes  abertos  e  gratuitos,  fomentar  a
construção coletiva de soluções. Nesta última hipótese, são proibidos gastos de
campanha, pois não foi ainda aberta conta bancária, obrigatoriamente precedida de
registro de candidatura. 
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Os  representados  não  se  enquadram  em  nenhuma  das
excludentes legais de propaganda eleitoral antecipada.

2.1 Do pedido explícito de voto

Não é permitido ao pré-candidato fazer pedido explícito de
voto. 

Assim, o uso de expressões como: “Somos Mais João Neto!”;
“Agora  é  a  vez  das  comunidades!”,  “vamos  juntos”,  “vamos  sempre  juntos”,
“estamos  chegando pra  lutar  e  vencer”  e  o  uso,  direto  ou  dissimulado,  do
número 22, que é o número do candidato Fred Campos, do Partido Liberal,  na
disputa ao cargo de Prefeito Municipal, constitui propaganda eleitoral antecipada.

A  respeito,  discorre  com  muita  propriedade  o  Professor
RODRIGO LÓPEZ ZILIO: 

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a compreensão do que consiste o pedido explícito de voto.
Com efeito,  pedido explícito  é  o realizado de forma direta,  sem
subterfúgios ou circunlóquios.  No entanto,  esse pedido pode ser
concretizado tanto de forma textual (“preciso do teu voto”, “quero o
teu voto”) como não textual. O pedido textual emprega a palavra
“voto” ou expressão equivalente (v.g.  sufrágio). De outra parte, o
pedido não textual emprega um conjunto de frases e expressões
(ex.  slogan  de  campanha anterior),  símbolos,  números  e  outros
elementos de referência que guardam pertinência direta com o ato
de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o futuro
candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer
a determinado cargo e afirma “conto com o teu apoio”, finalizando
com  seu  nome  e  o  número  do  partido.  Nessa  situação,  resta
evidenciado o pedido explícito – ainda que não textual – de voto,
na  medida  em  que  existe  um  articulado  que  conjuga  o  cargo
pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido de
apoio  o  número  da  legenda  do  partido.  Do  simples  fato  desse
pedido de apoio ser conjugado com um número de partido – que
coincide com o voto a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica
(seja  na  legenda  ou  no  próprio  candidato  ao  cargo  do  Poder
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Executivo) -,  pode-se concluir  que se está diante de um pedido
explícito  (não textual)  de voto.  Em síntese,  não existe diferença
entre  a  mensagem  referir  diretamente  “preciso  do  teu  voto”  ou
“conto  com  teu  apoio,  Fulano  de  Tal,  Número  XX”;  ambos  se
configuram  como  pedido  explícito  de  voto  –  fundamentalmente
porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio com um
número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é
binário e a referência ao número do partido coincide com o voto na
legenda  daquela  agremiação;  no  sistema  majoritário,  o  voto  no
candidato é representado, na urna eletrônica, por aquele mesmo
número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese é, até mesmo,
um ato mais contundente de propaganda eleitoral  antecipada do
que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo
a um número de partido ou candidato). 

O TSE já assinalou que o pedido explícito de votos pode ser
identificado pelo  uso de determinadas “palavras  mágicas”,  como,  por  exemplo,
“apoiem” e “elejam”,  que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. (AgRg-REspe nº 2931/RJ – j. 30.10.2018).

A  divulgação  de  propaganda  eleitoral  antes  do  período
estabelecido em lei fere o princípio do equilíbrio na isonomia no pleito consagrado
no sistema eleitoral pátrio.

2.2  Da  confecção  e  uso  antecipado  de  adesivos  para  veículos  não
autorizatários

Verifica-se  que  veículos  de  proprietários  não  autorizatários
também  foram  adesivados.  Considere-se,  ab  initio,  que  esses  veículos,  de
propriedade particular, não possuem nenhum vínculo com a Administração Pública.

O  adesivo  estilizado  trazendo  a  mensagem:  “Somos  mais
João Neto”, gravada a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das 3
cooperativas autorizatárias (verde, rosa e azul), denota a intenção do representado
João Neto de usar a logo com slogan em futura campanha eleitoral.
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A regra é que adesivo plástico, de tamanho que não exceda a
0,5m², é permitido em veículos particulares (art. 37,§ 2º, II,  da LE),  porém não
antes do dia 26 de setembro, sujeitando os representados à multa prevista no art.
36, § 3º da LE.

Entretanto, na realidade, não se trata de veículos particulares
como os  demais,  pois  realizam clandestinamente  transporte  compartilhado  dos
passageiros e circulam por toda a cidade. Devem ser considerados bens de uso
comum e, portanto, aplicáveis as regras proibitivas do art. 37,  caput, da Lei
9.504/97:

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam,  e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas  de ônibus e outros equipamentos urbanos,  é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza,  inclusive pichação,
inscrição a tinta  e  exposição de placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,
bonecos e assemelhados.

§  1o  A  veiculação  de  propaganda  em  desacordo  com  o  disposto
no caput deste  artigo  sujeita  o  responsável,  após  a  notificação  e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo,  a
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). 

  

Permitir  que  tais  veículos  circulem  dentro  da  cidade  com
propaganda  de  pré-candidatos  (e  também  de  candidatos  durante  o  período
autorizado de campanha eleitoral), obviamente fere o princípio da isonomia entre
os concorrentes,  pois  são veículos  utilizados por  grande parcela  da  população
carente de Paço do Lumiar.

2.3 Da Propaganda Eleitoral Proscrita

Já decidiu o TSE:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral com
agravo.  Eleições  2018.  Propaganda  eleitoral  antecipada.  Não
configuração.  Desprovimento.  1.  Agravo  interno  contra  decisão
monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos
interposto  para  impugnar  decisão  de  inadmissão  de  recurso
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especial eleitoral. 2. Na análise de casos de propaganda eleitoral
antecipada,  é  necessário,  em  primeiro  lugar,  determinar  se  a
mensagem  veiculada  tem conteúdo  eleitoral,  isto  é,  relacionado
com a disputa. 3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar  três parâmetros alternativos para concluir
pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou  (iii) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. 4.  No  caso,  conforme  já  destacado  na  decisão
agravada, (i) a expressão “conclamando a todos uma união total
por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o
acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas
que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da
conduta,  de  modo  que  não  há  como  concluir  pela  mácula  ao
princípio  da  igualdade  de  oportunidades.  Ademais,  o
impulsionamento  de  publicação  na  rede  social  Facebook  não  é
vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do
art.  57–C  da  Lei  nº  9.504/1997.  5.  Na  ausência  de  conteúdo
eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer
mácula  ao  princípio  da  igualdade  de  oportunidades,  deve–se
afastar  a configuração de propaganda eleitoral  antecipada ilícita,
nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997. 6. Agravo interno a
que se nega provimento.  (Agravo de Instrumento nº  060009124,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020) 

Verifica-se, assim, que o uso de propaganda eleitoral proscrita
é  considerado  pelo  TSE  propaganda  eleitoral  antecipada,  a  ser  devidamente
reprimida pela Justiça Eleitoral, a fim de evitar campanhas sustentadas pelo abuso
de poder econômico, garantindo a normalidade e legitimidade das eleições.

Não  são  tolerados,  portanto,  atos  de  pré-campanha  que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral. 

Os representados incorreram em, pelo menos, dois ilícitos:
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2.3.1 Do uso de propaganda eleitoral em bens de uso comum

É fato que há veículos de serviço de transporte compartilhado
opcional de passageiros operando em Paço do Lumiar com base em Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público desde o ano 2018 e,
segundo o Regulamento aprovado pelo Decreto 3.255, de 31/08/18 (publicado no
Diário Oficial do Município, de 21/09/18, Ano II, nº 177), o Serviço Compartilhado
Opcional de Passageiros é assim definido:

Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas,  com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de  março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo  único.  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar,  conforme define  o  art.  21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização dos serviços e do uso de equipamentos de transporte
públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,  organização  e
fiscalização  dos  serviços  de  transporte  urbano  no  Município  de
Paço do Lumiar

Os  veículos  em  epígrafe  prestam  serviço  autorizado  de
transporte de passageiros no perímetro municipal,  em esteira  equivalente a do
aplicativo  Uber.  São  de  propriedade particular.  Percebe-se  que  o  serviço  de
transporte  compartilhado  opcional  foi  concebido  como  um  serviço  de  caráter
privado,  porém prestado  mediante  autorização do Poder  Público  Municipal,
através  da  SEMOB,  a  fim  de  possibilitar  um  sistema  onde  coexistam
pacificamente  os  diversos  tipos  de  transporte  urbano,  buscando  propiciar
segurança  à  população  usuária  e  impedir,  através  de  efetiva  fiscalização,  a
circulação dos veículos não autorizados e, por isso, potencialmente prejudiciais ao
sistema de transportes municipal.
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Segundo o art. 19 do Regulamento, é proibida a colocação
de  qualquer  legenda,  inscrição,  representação  gráfica  ou  foto  nas  partes
interna e externa dos veículos.

Ora,  a  colocação  dos  adesivos  de  finalidade  eleitoral  está
ainda mais em desacordo com a legislação pelo fato de os veículos em uso nas
cooperativas  serem  bens  particulares,  mas de  uso  comum da  população,
operando mediante autorização da SEMOB. 

A  respeito,  dispõe  expressamente  a  Resolução  nº  TSE
23.610/2019:

Art. 19.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão
do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso
comum,  inclusive  postes  de  iluminação  pública,  sinalização  de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer  natureza,  inclusive  pichação,  inscrição  a  tinta  e
exposição  de  placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,  bonecos  e
assemelhados. Lei nº 9.504/1997, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no
caput será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada
na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após
oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º, e art. 40-
B, parágrafo único).
§ 2º  Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim
definidos  pelo  Código  Civil  e  também  aqueles  a  que  a
população  em  geral  tem  acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,
lojas,  centros comerciais,  templos,  ginásios,  estádios,  ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º).

Como  desdobramento  dos  princípios  da  moralidade  e  da
impessoalidade administrativa e eleitoral, existe a necessidade de não vinculação
da estrutura da administração pública à disputa eleitoral. Assim, o legislador vedou
a propaganda em bens de uso comum para fins eleitorais, como é o caso dos
veículos em apreço. 

Frise-se que, para fins eleitorais, a restrição é bem ampla.
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Com  muita  propriedade,  explica  RODRIGO  LÓPEZ  ZILIO
(op.cit. p. 432):

Para o TSE, “é vedada a veiculação de propaganda eleitoral  de
qualquer  natureza  em  veículos  automotores  prestadores  de
serviços  públicos,  tais  como  os  ônibus  de  transporte  coletivo
urbano” (Resolução nº 22.303/DF – j.01.08.2006). Já os bens de
uso comum recebem uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código
Civil,  todos  aqueles  em  que  a  população  em  geral  tenha  livre
acesso. De acordo com o § 4º do art. 37 da LE, acrescentado pela
Lei nº 12.034/2009, “bens de uso comum, para fins eleitorais, são
os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código ivil  e  também aqueles a que a população em geral  tem
acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,  lojas,  centros  comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Para  fins  eleitorais,  portanto,  a  regra  se  estende  aos
veículos  de  transporte  compartilhado  não  autorizatários dado  que
efetivamente estes veículos, apesar de bens particulares, são também de uso
eminentemente comum, livremente acessível à população. 

Estão ambos os representados sujeitos à multa nos moldes
previstos no art. 37, § 1º, da LE.

2.3.2 Da confecção e distribuição de camisetas

A  distribuição  de  brindes,  como  camisetas,  é
expressamente vedada pelo art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. (...)

§ 6o  É  vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização,  de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer  outros  bens  ou  materiais  que  possam  proporcionar
vantagem ao eleitor.  
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A respeito, preceitua a Resolução nº 23.610/2019:

Art.  18.  São  vedadas  na  campanha  eleitoral  confecção,
utilização,  distribuição por comitê,  candidato,  ou com a sua
autorização,  de  camisetas,  chaveiros,  bonés,  canetas,  brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme
o caso,  pela prática de captação ilícita de sufrágio,  emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Lei  nº  9.504/1997,  art.  39,  §  6º; Código  Eleitoral,  arts.
222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22). 

O largo uso deste meio de propaganda, que não é barato,
fere  o  princípio  da  isonomia  do  pleito  e  prejudica  o  equilíbrio  entre  os  pré-
candidatos, pois não é aceitável que alguns possam divulgar suas propagandas
antes mesmo que outros tenham se registrado como candidatos, nem distribuir
camisetas em larga escala, sob pena de caracterizar abuso de poder econômico
ou até crime de captação ilícita  de sufrágio,  pois  a  camiseta  não tem a única
utilidade de divulgar o nome do pré-candidato, mas é usufruída pelo eleitor para
outros fins. 

Neste sentido:

RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  PROPAGANDA
IRREGULAR. CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
CAMISETAS.  COMPROVAÇÃO  DE  VANTAGEM  PARA  O
ELEITOR.  DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  LEGAL.
APOSIÇÃO DE NÚMERO,  SIGLA E  SÍMBOLO  DA CAMPANHA
NAS  CAMISETAS.  UTILIZAÇÃO  POR  CABOS  ELEITORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE PELA PROPAGANDA
DEMONSTRADA  PELAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E
PECULIARIDADES  DO  CASO.  CONHECIMENTO  DA
PROPAGANDA  IRREGULAR.  DEVER  DO  CANDIDATO  DE
PROMOVER  A  CESSAÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não é necessário se comprovar que houve vantagem
em concreto para o eleitor com a distribuição de camisetas, pois a
norma parte da presunção de que esse tipo de bem, por poder ter
outra utilidade que não a de exclusivamente informar o eleitor, pode
conferir  a  este  alguma  vantagem  e,  por  essa  razão,  veda  a
produção, utilização e distribuição deste material, a fim de evitar a
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sua utilização como moeda de troca. 2. É permitida a utilização de
cabo eleitoral, regularmente contratado pelo candidato, partido ou
coligação, de camisetas da cor do partido ou coligação,  desde que
não  contenha  número,  nome  ou  imagem  que  remetam  ao
candidato ou cargo em disputa. Precedentes. 3. Caso em que se
verificou que as camisetas, as quais se alega que foram utilizadas
somente  por  apoiadores  da  candidata  representada  e  não  por
eleitores, ostentavam o número, a sigla do partido e o símbolo da
campanha.  4.  A responsabilidade da candidata  pela  propaganda
irregular ficou demonstrada, na medida em que ela própria aparece
nas  fotografias  dos  eventos  onde  foram utilizadas  as  camisetas
impugnadas, levando, portanto, as circunstâncias e peculiaridades
do caso, à condição de que era impossível que a representada não
tenha  tido  conhecimento  da  propaganda.  5.  Ainda  que  as
camisetas  tivessem  sido  confeccionadas  pelos  eleitores,  como
alegado,  não  estaria  afastada  a  responsabilidade  da  candidata
representada,  pois,  sendo  conhecedora  da  existência  da
propaganda  irregular,  era  seu  dever  fazê-la  cessar.  6.  Recurso
parcialmente provido para afastar a penalidade aplicada com base
no art. 12 da Resolução TSE nº 23.457/2015, mantendo-se a multa
por  propaganda  irregular.  (TRE–PA  –  RE:  21349  NOVA
TIMBOTEUA-PA,  Relator:  JUIZ  JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA
ARAÚJO, Data de Julgamento:  28/04/2020,  Data de Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 107, Data: 17/06/2020,
Página 3/5).

3. DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PROPAGANDA PELOS BENEFICIÁRIOS

O conhecimento acerca da propaganda eleitoral antecipada
pelos representados é inequívoca, pois são de sua responsabilidade direta, como
sobejamente demonstrado nas fotografias trazidas a esse d. Juízo, muitas delas
publicadas nas páginas de redes sociais dos próprios representados. 

Torna-se,  assim,  desnecessária  a  notificação  prévia,
conforme previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97 e art. 17, I, da Resolução TSE
nº 23.608/19.
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4. DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nesse contexto, decerto que o caso dos autos demanda
medidas de cunho repressivo e preventivo.

Cabe adequada medida sancionatória por parte desse d.
Juízo Eleitoral, inclusive de natureza liminar, no  exercício do poder de polícia,
mediante determinação aos representados da  imediata remoção de todos os
adesivos de propaganda em epígrafe e apreensão de todas as camisetas com
logo de “Somos + João Neto”, com fulcro no disposto no art. 41, § 1º da Lei nº
9.504.97 e no art. 35 do Código Eleitoral.

Preventivamente, é necessário, o quanto antes, impedir
a  veiculação  de  propaganda  eleitoral  nos  bens  de  uso  comum,  porque
expressamente vedado, não importando para fins eleitorais, como dito alhures, se
o veículo é autorizatário ou clandestino. A vedação alcança a ambos, na fase de
pré-campanha  e  também após  26  de  setembro.  Ou  seja,  de  forma  alguma
podem  os  representados  veicular  propaganda  em  bens  de  uso  comum,
autorizados ou não, até o dia da eleição, cabendo ao d. Juízo a tomadas de todas
as providências ao seu alcance para evitar atos viciosos das eleições (art. 35, XVII,
do Código Eleitoral). 

5. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

1) liminarmente, com fundamento no art. 41, § 1º, da Lei nº
9.504/97 e art. 35 do CE, o exercício do poder de polícia, consistente em:

1.1) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, comprovadamente retirar os
adesivos “Somos + João Neto” de todos os veículos de transporte compartilhado de
passageiros,  autorizatário  ou  não,  com  a  entrega  de  todos  os  adesivos
confeccionados, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição dos adesivos,
a esse d. Juízo, em apreensão, e, em caso de descumprimento, que seja aplicado
multa;

1.2) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
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de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, recolher comprovadamente
todas as camisetas confeccionadas, em cuja estampa conste a logomarca “Somos +
João Neto”  e/ou o nome “FRED CAMPOS”,  inclusive  as distribuídas a times de
futebol amador, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição das camisetas,
entregando-as a esse d. Juízo, em apreensão. Em caso de recalcitrância, que seja
aplicado multa aos representados;

2) a citação dos representados João Pinheiro e Frederico de
Abreu da Silva Campos para, querendo, apresentar defesa no prazo de 02 dias
(art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 18, § 2º e seguintes da Resolução TSE nº
23.608/2019); 

3)  a  condenação  dos  representados  João  Pinheiro  e
Frederico  de  Abreu  da  Silva  Campos  ao  pagamento  da  multa pelo  uso  de
propaganda eleitoral antecipada, prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art.
2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  a  R$  25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais),  ou  equivalente  ao  custo  da
propaganda, se este for maior;

4)  Permanecendo  recalcitrantes  os  representados  na
veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, que lhes seja aplicada a
pena de multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Embora o Ministério Público Estadual já tenha apresentado
elementos suficientes e robustos do ilícito apontado, protesta-se, na oportunidade,
pela produção de todas as provas em direito admitidas que se fizerem necessárias
ao pleno esclarecimento dos fatos.

Termos em que espera deferimento.

Paço do Lumiar, 24 de agosto de 2020. 

Nadja Veloso Cerqueira
    Promotora Eleitoral
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
 
APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO
OPCIONAL  DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO
MUNICÍPIO  DE  PAÇO  DO  LUMIAR.

 
DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO, Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 80, inciso III da Lei Orgânica;
 
CONSIDERANDO  que  compete  à  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar, na forma do art. 21-A da
Lei Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação
e  normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
CONSIDERANDO,  ainda, o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público,  através da 3ª Promotoria de
Justiça de Paço do Lumiar Ministério Público Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, objetivando disciplinar o serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros, planejando, organizando
e fiscalizando,

 
DECRETA:

 
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros no Município de Paço do
Lumiar, integrante do presente Decreto.
 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.

 
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO OPCIONAL
DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO  MUNICÍPIO  DE
PAÇO DO LUMIAR – MA.
 

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

 
Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar, conforme define o art. 21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 2º. Buscando atender ao princípio da publicidade, bem como
informar  aos  usuários  quais  prestadores  estão  autorizados  a
explorar  o  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  no  Município  de  Paço  do  Lumiar,  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar publicará no
Diário Oficial do Município, bem como no Portal da Transparência,
todos  os  decretos,  regulamentos,  revisões  e  autorizações
referentes  à  exploração  do  serviço.
 

CAPÍTULO II
Da Autorização

 
Art.  3º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  é  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar, constituindo um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
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forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com   o  Ministério  Público,  mediante  autorização
outorgada  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar, nas condições estabelecidas neste
Regulamento e legislações pertinentes.
 
Art. 4º. A definição e alteração do número de autorizações para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar será estabelecido pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
após  estudos  que  comprovem  sua  viabilidade  técnica  e
econômica, na proporção de 1 (uma) para cada 800 (oitocentos)
habitantes,  de modo a evitar  incompatibilidades com os outros
serviços de transporte público já existentes no Município de Paço
do Lumiar.
 
Art.  5º.  O  número  de  autorizações  a  serem  outorgadas  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  será  distribuída  proporcionalmente  entre  as
Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na forma
da  lei,  até  data  da  assinatura  do  Termo  de  Ajustamento  de
Conduta com o Ministério Público.
 
Art. 6º. As autorizações outorgadas pela Secretaria Municipal de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  para  a
prestação do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de
Passageiros do Município  de Paço do Lumiar  obedecerão aos
seguintes  preceitos:  caráter  personalíssimo,  intransferível,
precário,  temporário,  inalienável,  impenhorável,  incomunicável  e
vedada  a  subautorização,  extinguindo-se  nos  casos  previstos
neste Regulamento e nas hipóteses abaixo relacionadas:
I. falecimento do autorizatário Pessoa Física;
II. desligamento do cooperado;
III. revogação do ato;
IV. anulação;
V. caducidade;
VI. cassação;
VII. extinção da cooperativa;
VIII.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei.
§ 1º. A cassação ou suspensão do registro de cooperativado do
autorizatário  implicará  na  cassação  automática  da  respectiva
autorização.
§ 2º.  A autorização para o Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte  de  Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,
somente será emitida após o recolhimento, pelo autorizatário, da
taxa de alvará prevista na legislação tributária municipal.
 
Art. 7º. O autorizatário não poderá ser detentor de qualquer outra
concessão,  permissão  ou  autorização  de  serviço  público  de
transporte de passageiros.
 
Art. 8º. O autorizatário que desejar renunciar à autorização deverá
formalizar sua intenção através da Cooperativa.
Parágrafo  único.  A  renúncia  somente  será  consolidada  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar após a realização de baixa de cadastros na Cooperativa
e conforme exigências deste Regulamento.
 
Art. 9º. É vedado aos autorizatários pessoa física manter vínculo
empregatício com a administração pública.
 

CAPÍTULO III

Do Cadastramento dos Condutores Autorizatários
 
Art. 10. Os condutores autorizatários e os condutores auxiliares
serão cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar para operação no sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar.
Parágrafo único.  O autorizatário  poderá cadastrar  apenas um
condutor  auxiliar,  que  deverá  atender  as  mesmas  exigências
estabelecidas no art. 11 deste Regulamento.
Art.  11.  O  cadastramento  de  condutores  autorizatários  será
efetuado  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,
além de outros legalmente exigidos:
I. carteira de identidade e C.P.F.;
II.  carteira  nacional  de  habilitação  categorias  B,  C,  D  ou  E,
explicitando o Exercício de Atividade Remunerada;
III. quitação militar, de acordo com o art. 74 da Lei Federal 4.375,
de 17 de agosto de 1964;
IV. certidão de quitação eleitoral;
V. certificado de aprovação no curso especializado para operador
no  Serviço  Compartilhado,  na  forma  das  resoluções  do
CONTRAN;
VI.  declaração de endereço ou comprovante de endereço para
correspondência;
VII. certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro
do prazo de validade, emitidas pelos seguintes órgãos:
a. Justiça Federal;
b. Justiça Estadual;
c. Juizado Especial Criminal de Paço do Lumiar.
VIII.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  de
Paço do Lumiar.
IX. Declaração de extinção e/ou inexistência de outro vínculo com
a Administração Pública.
 
§ 1º. O impedimento ao cadastro ocorrerá nas hipóteses previstas
neste Regulamento.
§  2º.  As  certidões  constantes  nos  incisos  VII  e  a  prova  de
regularidade  junto  ao  Município  constante  no  inciso  VIII  deste
artigo deverão ser renovadas a cada ano.
§  3º.  O  curso  constante  no  inciso  V  deste  artigo  deverá  ser
renovado anualmente.
§ 4º. É obrigação do autorizatário manter atualizado o endereço
para correspondência e endereço e o telefone pessoal junto as
Cooperativas.
 
Art.  12.  Considera-se  condição  essencial  do  autorizatário  do
sistema  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar a prova de não ter
sido considerado culpado em sentença condenatória, transitada
em julgado, por crime culposo ou doloso, nos termos do inciso LVII
do art. 5º da Constituição Federal.
Parágrafo  único.  Será  considerado  impedit ivo  para
cadastramento  certidão  de  registro  de  distribuição  criminal
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção
de menores (Art. 329 – CTB).

CAPÍTULO IV
Dos veículos

 
Seção I

Do cadastro
 

Art.  13.  Para operação no Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, os
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veículos  deverão estar  devidamente  cadastrados na Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I. CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;
II.  Laudo  com aprovação  da  vistoria  expedido  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
III. Certificado de Segurança Veicular para veículo com alteração
em suas características originais de fábrica, desde que autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, inclusive para os veículos da categoria acessível.
 
Art. 14. Os autorizatários terão obrigatoriamente os seus veículos
licenciados no Município de Paço do Lumiar.
 

Seção II
Da caracterização dos veículos

 
Art. 15. Para a operação no Serviço Compartilhado Opcional de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, o
veículo deverá possuir:
I.  marca/modelo  homologados  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
II. quatro portas, sendo duas de cada lado;
III. capacidade de cinco a sete lugares;
IV. características originais de fábrica, satisfazendo as exigências
do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  e  legislação  pertinente,
observando  os  aspectos  de  segurança,  conforto  e  estética,  a
critério da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município
de Paço do Lumiar.
V. motor com potência mínima de 85 cv;
§ 1º. Todos os novos modelos de veículos deverão ser submetidos
à  nova  homologação  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 2º. Poderá ser admitido no sistema do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar veículo com alteração em suas características originais de
fábrica, desde que regulamentada pelo CONTRAN e autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, e obrigatoriamente ser submetido à vistoria.
§  3º.  Na  homologação  de  veículo  para  prestação  de  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  poderão  ser  admit idas
características e/ou equipamentos diferentes dos descritos neste
artigo, desde que previamente aprovados e definidos em Portaria
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar.
 
Art.  16.  No Serviço Compartilhado Opcional  de Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar, não será admitido
veículo com as seguintes características ou equipamentos:
I .  veículos  fora  de  estrada,  esportivos  e/ou  com  pneu
sobressalente  fixado  na  parte  externa;
II. teto solar;
III. conversível;
IV. potência inferior a 85 cv;
V. com pneu recauchutado ou remoldado ou refrisado;
VI. sem espaço suficiente para acomodar de forma segura cadeira
de rodas padrão;
VII.  estampas,  frisos,  proteções,  acabamentos,  carenagens  ou
qualquer  tipo  de revestimento  externo,  mesmo que original  de
fábrica, que comprometa a estética do veículo e/ou interfira na
predominância de sua cor, a critério da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;

 
Art.  17.  Os  veículos  utilizados  na  exploração  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar, deverão ser padronizados a partir
da data da publicação deste Regulamento.
Parágrafo  único.  As  normas  e  demais  procedimentos  para  a
padronização,  serão  editadas  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 18. Para homologação específica de modelo de veículo para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  além  das  especificações  já
definidas,  a  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  exigirá  as  seguintes  dimensões
mínimas:
I. largura do assento do banco traseiro (espaço útil): 1280 mm;
II. altura do assento do banco traseiro ao teto: 950 mm;
III. altura do assoalho ao teto (compartimento traseiro): 1280 mm;
IV. profundidade do assento do banco traseiro: 480 mm;
V.  dimensão mínima de conforto interno de 160 mm (distância
entre a borda do assento do banco traseiro e o encosto do banco
dianteiro, recuado ao máximo e reclinado em 110º).
 
Art. 19. É proibida a colocação de qualquer legenda, inscrição,
representação gráfica ou foto nas partes interna ou externa do
veículo, exceto nos casos em que houver autorização formal da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar.
 

Seção II
Da substituição

 
Art. 20. Os veículos deverão ser obrigatoriamente substituídos até
o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao ano
em que completarem 10 (dez) anos de fabricação.
Parágrafo único.  Para  manter  a  segurança do transito  e  dos
usuários,  estando  o  veículo  fora  das  especificações  definidas
neste regulamento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar poderá retira-lo do sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar  até  o  restabelecimento  às
conformidades especificadas.
 
Art .  21.  A  subst i tu ição  de  veículo  será  processada
obrigatoriamente por veículo de ano fabricação mais recente e que
tenha, no máximo, 8 (oito) anos de fabricação do ano vigente.
Parágrafo único. Em caso de furto ou roubo, acidente grave ou
perda  total  do  veículo,  devidamente  comprovado  pelo
autorizatário,  a  substituição  poderá  ser  processada  por  outro
veículo,  respeitando-se  o  prazo  estabelecido  no  art.  21  deste
Regulamento.
 
Art. 22. No caso de recuperação de veículo roubado ou furtado, o
autorizatário fica obrigado a regularizar imediatamente a situação
deste veículo junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 23. A permuta de veículos cadastrados no sistema do Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  será  admitida,  mediante  prévia
anuência  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar.
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Seção III
Da vistoria

 
Art. 24. Os veículos serão submetidos a vistorias, em local e data
fixados  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  para  verificação  de  segurança,
conservação,  conforto,  higiene,  equipamentos  e  características
definidas  na  legislação  federal,  estadual,  municipal,  neste
Regulamento  e  em  normas  complementares.
 
§  1º.  A  periodicidade  de  vistoria  dos  veículos  será  definida
considerando o ano de fabricação do
Veículo, conforme tabela abaixo.
De menos de 5 anos - anual
De 5 a 10 anos – semestral
 
§ 2º. O veículo deverá ser apresentado à vistoria pelo autorizatário
ou por pessoa física legalmente constituída.
§ 3º. A vistoria poderá ser antecipada em relação à data fixada,
mediante agendamento prévio perante a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 4º.  O não comparecimento à vistoria poderá ser formalmente
justificado  até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  ao  da  data
determinada na autorização, ficando o veículo impossibilitado de
prestar o serviço após o vencimento.
§ 5º.  A  qualquer  tempo,  a  Secretaria  Municipal  de Mobilidade
Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  visando  manter  a
segurança  dos  usuários,  poderá  determinar  vistorias  eventuais
além das periódicas.
§ 6º.  A  vistoria  prevista  no  caput  desse  artigo,  somente  será
realizada  após  o  recolhimento  da  taxa  de  vistoria  prevista  na
legislação tributária municipal.
 
Art. 25. Na hipótese de ocorrência de danos que comprometam a
segurança do veículo, o autorizatário, após reparadas as avarias e
antes  de  colocar  o  veículo  novamente  em  operação,  deverá
submetê-lo  a  nova  vistoria  como condição  imprescindível  para
continuidade da prestação do serviço do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar.
 
Art. 26.  A vistoria nos veículos será executada pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
por meio de agentes próprios ou por entidades conveniadas.
 
Art. 27. A emissão da autorização fica condicionada à inexistência
de qualquer deficiência e/ou irregularidade no veículo que venha a
ser constatada no laudo de vistoria.
Parágrafo único. Poderá ser emitida autorização quando existir a
deficiência  e/ou  irregularidade  no  veículo  não  comprometer  a
segurança e a qualidade na prestação do serviço.
Art. 28.  A não-apresentação do veículo à vistoria determinada,
sem justificativa  formal  aprovada  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  por  um
período  superior  a  30  (trinta)  dias  da  data  fixada  para
apresentação do mesmo, acarretará na suspenção da autorização.
 

CAPÍTULO V
Do Serviço

 
Art.  29.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade

Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  fica  restrito  à
circunscrição do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 30. A definição das tarifas a serem praticadas por rota é de
responsabilidade  das  Cooperativas,  podendo  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
objetivando preservar o interesse público e o equilíbrio econômico-
financeiro do serviço, propor reajustes de modo a evitar abusos e
ônus desproporcional aos usuários.
Parágrafo único. Não será permitida cobrança por transporte de
cadeira  de rodas padrão ou equipamento utilizado por  pessoa
deficiente ou com mobilidade reduzida.
 
Art. 31. Cabe ao condutor providenciar troco ao usuário para as
corridas pagas em moeda corrente.
 
Art. 32. É função precípua do autorizatário a prestação direta do
serviço por, no mínimo, 36 (trinta e seis) horas semanais, cabendo
ao seu condutor  auxiliar  complementar ou dar continuidade ao
trabalho do titular.
§ 1º. É vedada ao autorizatário a atuação de condutor em outras
permissões  ou  autorizações  de  serviços  públicos,  exceto  nos
casos previstos neste Regulamento.
§ 2º.  Autorizatários  com idade igual  ou  superior  que 65  anos
poderão operar por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas semanais.
Art.  33.  O  veículo  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar deve
prestar o serviço por um número mínimo de dias no mês igual ao
número de dias úteis, incluindo os sábados, mais um domingo por
mês.
 
Art.  34.  O  veículo  deverá  estar  empenhado  no  serviço  pelo
mínimo de 8 (oito) horas diárias.
Parágrafo  único.  Esta  regra  não  se  aplica  ao  caso  de
autorizatário sem condutor auxiliar cadastrado.
 
Art. 35. O condutor auxiliar só poderá conduzir veículo ao qual
esteja vinculado.

 
CAPÍTULO VI

Dos Terminais e Pontos de paradas
 
Art.  36.  Os  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  serão  regulamentados  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  em  função  do  interesse  público,  da  conveniência
técnico-operacional  e  de  eventuais  condições  especiais  de
operação.
 
Art. 37. É vedada a instalação de qualquer mobiliário urbano nas
imediações  dos  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar sem autorização da Prefeitura de
Paço do Lumiar.
Parágrafo único. Em caso de autorização, os mobiliários deverão
ser  de  uso  comum  a  todos  os  operadores  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 38. É dever dos condutores observar as condições de higiene,
salubridade, moralidade, níveis de ruídos e conservação quando
da utilização dos Terminais e Pontos de parada.
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Art. 39. É vedada aos condutores a prática de jogos de qualquer
natureza nos Terminais e Pontos de parada e imediações.

CAPÍTULO VII
Da Fiscalização

 
Art. 40. A fiscalização consiste no acompanhamento permanente,
administrativo ou em campo, do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar,
visando ao cumprimento dos dispositivos do Código de Transito,
da legislação federal, estadual e municipal, deste Regulamento e
de  normas  complementares,  e  será  exercida  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar
por meio de agentes próprios ou conveniados.
 
Art.  41.  A  fiscalização  do  cumprimento  das  normas  deste
Regulamento  será  exercida  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar por meio de
agentes próprios ou conveniados.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

  

 

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

 RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 763/2018 – CPL
 
O Pregoeiro da Prefeitura  de Paço do Lumiar  –  MA,  torna
público que a licitação marcada para o dia 05/09/2018 às 09:00h,
na  modalidade  Pregão Presencial,  do  tipo  Menor  Preço por
Item,  para  Contratação  de  Empresa  Especializada  para
Aquisição  de  Câmeras  Fotográficas  e  Acessórios,  foi
considerada DESERTA em razão da ausência de interessados na
referida sessão.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro

 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4505/2018 – CPL

 
O Pregoeiro da Prefeitura de Paço do Lumiar – MA, torna público
que a licitação realizada no dia 18/09/2018, na modalidade Pregão
Presencial,  do  tipo  Menor  Preço  por  Lote,  para  Aquisição  de
Material  Gráfico,  foi  considerada  FRACASSADA  em  razão  da
desclassificação das licitantes presentes.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro 
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): JOAO PINHEIRO

Título Eleitoral: 036711571180

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PATRIOTA MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 12/09/2003 Cancelado em 15/10/2019

PSL MA PAÇO DO LUMIAR 11/10/2011 02/10/2011 Cancelado em 15/10/2019

PDT MA PAÇO DO LUMIAR 21/09/2015 10/07/2015 Desfiliado

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  5732.29E6.F5F8.63A3

Certidão emitida às 10:32:10 de 24/08/2020
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS

Título Eleitoral: 041667721171

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PL MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 19/09/2003 Excluído em 21/11/2009

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 27/04/2011 Cancelado em 21/11/2013

PCDOB MA PAÇO DO LUMIAR 08/10/2013 08/10/2013 Cancelado em 21/11/2013

DEM MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 22/02/2007 Cancelado em 29/11/2011

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 30/03/2016 Cancelado em 16/04/2020

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  BE00.652A.B601.E6A1

Certidão emitida às 10:31:56 de 24/08/2020
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Representação por propaganda eleitoral antecipada
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral do Maranhão

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  sua
Representante infrafirmada, em exercício perante a 93ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições  constitucionais  e  legais,  com fulcro  no art.  24,  VI,  do  Código
Eleitoral  c/c  o  art.  78  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  no  art.  96  da  Lei  nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.610/2019, vem perante  Vossa Excelência
propor

REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

contra:

JOÃO  PINHEIRO,  conhecido  como “JOÃO  NETO”,
brasileiro,  natural  de  Pindaré-Mirim-MA,  nascido  em
10/06/1978  (42  anos),  solteiro,  filho  de  Andrelina  Pinheiro,
CPF nº  821.050.493-20, residente e domiciliado na Avenida
Tancredo Neves, nº 12, Vila São José 1, Paço do Lumiar-MA,
Cep 65130-000, e

FREDERICO  DE  ABREU  DA SILVA CAMPOS,  brasileiro,
amapaense, nascido em 27/11/1981, filho de Flávio Henrique
Silva Campos e Darlene Marciana de Abreu Silva Campos,
CPF nº 919.115.323-91, residente e domiciliado na Rua dos
Flamingos, Quadra 04, nº 22, Sl-01, Calhau, São Luís-MA,
Cep: 65071-620, telefones: 98119-0252 e 3246-3418,

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

1. DOS FATOS

JOÃO  PINHEIRO,  chamado  “JOÃO  NETO”,  foi  por  algum
tempo conselheiro fiscal da Coopertrans da Vila São José, uma das três coopera-
tivas  de  transporte  privado  compartilhado de  passageiros  em Paço  do  Lumiar,
onde possui trânsito acessível entre diversos profissionais do referido segmento.
Tais profissionais de veículos de transporte compartilhado são  autorizatários do
Poder Público Municipal, conforme Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento
do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros de Paço do Lu-
miar (cópia anexa).

João Neto já concorreu, em 2016, sem sucesso, à vaga de
vereador em Paço do Lumiar e, pelo menos desde o ano passado, vem se apre-
sentando aos luminenses como pré-candidato nas eleições 2020, buscando a ade-
são da classe de profissionais, o que envolve o interesse das três cooperativas de
transporte compartilhado opcional de passageiros, autorizadas a prestar o serviço
no perímetro urbano, bem como interesses de diversos motoristas que se encon-
tram transitando na clandestinidade. O representado, conforme alardeado em  re-
des sociais, obteve apoio de parte dos profissionais do transporte compartilhado,
inclusive, dos não autorizatários e, portanto, clandestinos:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
em 23/10/2019
https://www.facebook.com/photo?fbid=543737039708449&set=ecnf.100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=543736879708465&set=ecnf.100022164743754 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Ocorre que, em novembro de 2019, surgiram diversos veícu-
los na cidade, inclusive, dos profissionais do transporte compartilhado de passagei-
ros da Coopertrans (rosa), autorizatários do Município de Paço do Lumiar, com
adesivos estilizados, conforme flagrado, no Maiobão, por câmera de celular. Eis os
prints:
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

O adesivo traz a mensagem: “Somos mais João Neto”, grava-
da a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das três cooperativas autori -
zatárias (verde, rosa e azul), numa menção expressa a intuito de João Neto de ar-
rebanhar  o  apoio  dos trabalhadores do segmento,  inclusive  os  cooperativados,
conforme vem sendo amplamente publicado em redes sociais: 

https://www.facebook.com  /photo?fbid=676023756479776&set=a.120207185394772 

 

O  que,  a  princípio,  poderia  até  o  representado  alegar  ser
mera promoção pessoal, acabou por se manifestar inequivocamente como propa-
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

ganda eleitoral antecipada.

As redes sociais FACEBOOK e INSTAGRAM estão carrega-
das da publicidade anunciando que João Neto é pré-candidato e que apoia o 22
(pré-candidato ao cargo majoritário,  Frederico de Abreu da Silva Campos, pelo
Partido Liberal de Paço do Lumiar, antigo Partido da República - PR).

Há inúmeras postagens de fotografias de João Neto, ladea-
das de frases de efeito e com sua logomarca: a mãozinha estilizada. Acompanham
frases de efeito, que equivalem a pedido explícito de voto, tais como: “Somos Mais
João Neto!”; “Agora é a vez das comunidades!”, #vamosjuntos, #vamos sempre
juntos ou #somos mais joão neto, “estamos chegando pra lutar e vencer.” Igual-
mente, propala o número 22, que é o número do candidato a que seu partido (Pa-
triotas) caminha para se coligar na disputa ao cargo de Prefeito Municipal.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

https://www.facebook.com/photo?fbid=723465928402225&set=a.122722531809904
https://www.facebook.com/photo?fbid=678503936231758&set=pcb.678504026231749  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 

  
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=736078740474277&set=a.120207818728042
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=757890574959760&set=pcb.757890638293087 

Não bastassem os adesivos em época não autorizada em lei
e  também em veículos  de  serviços  autorizatários  do  Poder  Público  Municipal
(através da SEMOB), vem sendo distribuídas camisetas, de cor rosa (cor da
Coopetrans VSJ), com a logomarca (mãozinha “Somos + João Neto), confor-
me fotografado:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546241614490&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546251614489&set=pcb.1054546938281087 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546194947828&set=pcb.1054546938281087 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754   

Primeiramente  os  agradecimentos  serão  destinados  ao  nosso  DEUS

maravilhoso que está na frente abrindo as portas, Os  Amigos que

já fazem parte do grupo de apoio do whatsapp SOMOS JOÃO NETO
& FRED CAMPOS, Os maravilhosos amigos tbm de fora deste Grupo, e é
claro!  Vc  meu  amigo    Fred  Campos  ,  que  desde  que  conheci
pessoalmente e por todas as nossas conversas, só aumenta mais a
esperança de lhe ver Prefeito dessa cidade de Paço. E nós iremos
lutar  para  estarmos  tbm  nestas  conquistas.
AGORAÉAVEZDASCOMUNIDADES!!!

29 de julho às 07:38 
Fred  Campos: Confraternizaçao  do  querido  amigo  e  pré-candidato  a
vereador Joao Neto (Patriota),  na Vila Sao José. Grande amigo e que
muito me orgulha por estarmos juntos. Vamos sempre juntos.

- grifamos -

Observa-se  pelas  fotos  acima  que  o  representado  Fred
Campos, pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal, vem se reunindo com os
trabalhadores de transporte compartilhado de passageiros, inclusive os não auto-
rizatários, mas que desejam obter a autorização municipal para o serviço,  com in-
terveniência de João Neto:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755397768542374&id=100022164743754   
https://www.facebook.com/photo/?fbid=755397608542390&set=pcb.755397768542374   

ESTIVEMOS HOJE PELA TARDE,  EM UM BATE
PAPO BEM PRODUTIVO COM O PRÉ-CANDIDATO
À PREFEITO FRED CAMPOS, O PRÉ-CANDIDATO
À VEREADOR JOÃO NETO E MOTORISTAS DAS
COOPERATIVAS  DO  TRANSPORTE  COMPARTI-
LHADO OPCIONAL DE PASSAGEIROS DE PAÇO

DO LUMIAR, COOPERTRANS E LUMUNENSE  .

   NA  OCASIÃO  TRATAMOS  DE  PAUTAS
COMO: CRIAÇÃO DA SMTT DE PAÇO E O SERVI-
ÇO PRESTADO PELAS MESMAS. AGRADECEMOS
O  APOIO  INCONDICIONAL DOS  PRESIDENTES,

PAULO HENRIQUE   E VANDERLEI  . 
(grifamos)

A Cooperativa Luminense (Presidente: Vanderlei) não obteve
a autorização municipal para o serviço, pois, à época da realização do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta da Prefeitura com o Ministério Público,
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

não estava devidamente regularizada juntos aos órgão competentes, o que denota
estar agora buscando, junto ao pré-candidato Fred Campos, uma promessa de au-
torização, caso eleito Prefeito. 

Fred Campos ladeado por João Neto, Paulo Henrique e Vanderlei.

A parceria de João Neto e Fred Campos em atos de propa-
ganda eleitoral antecipada se espraia também por times de futebol amador da ci-
dade, com a  confecção de camisetas personalizadas com a logo de João
Neto e o nome “FRED CAMPOS”, com apoio de Tiago Carneiro, proprietário do
IESF – Instituto de Ensino Superior Franciscano:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1037740356628412&set=pcb.1037741333294981 
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https://www.facebook.com/fred.campos2020 
https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740283295086&set=pcb.1037741333294981 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1037740386628409&set=pcb.1037741333294981 
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O empresário  Tiago  Carneiro  aderiu  publicamente  à  pré-campanha  do
pré-candidato do Partido Liberal,  Fred Campos (22), e, concomitantemente, à pré-campanha de
João Neto. Ele aparece em fotografia ladeado pelos profissionais do compartilhado, inclusive, pelo
pré-candidato, Paulo (Presidente da Coopertrans VSJ) e Vanderlei, da Cooperativa Luminenese: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022164743754 
https://www.facebook.com/photo?fbid=561471564601663&set=a.120207818728042 
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O IESF, em novembro de 2019, chegou a alugar espaço para
publicidade, com adesivo perfurado, em veículos de Transporte de Passageiros
Compartilhado (autorizatários),  que, inclusive, também levavam a logo do pré-
candidato João Neto: 
https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233127358840&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567233724025447&set=pcb.567234807358672 
https://www.facebook.com/photo?fbid=567234557358697&set=pcb.567234807358672 
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https://www.facebook.com/PLTransporteCompartilhadoOpcional 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567233497358803&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567232994025520&set=pcb.567234807358672 

https://www.facebook.com/photo?fbid=567234270692059&set=pcb.567234807358672 
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Por serem autorizatários,  os proprietários dos veículos das
três cooperativas são proibidos de colocar qualquer legenda, inscrição, representa-
ção gráfica ou foto nas partes interna ou externa dos veículos, conforme art. 19 do
Decreto 3.255, de 31/08/2018 - Regulamento do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros de Paço do Lumiar, e, muito mais ainda, pela Lei nº
9.504/97 e princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CF, de co-
locar propaganda eleitoral.

Ora, Fred Campos e João Neto não apenas vêm distribuindo
adesivos extemporaneamente, como, ainda, camisetas para profissionais do trans-
porte compartilhado e para times de futebol amador, alardeando nas redes sociais
o ilícito eleitoral, através da postagem das fotografias dos eventos, com o fim de in-
fluenciar no ânimo dos eleitores, pois muitas são as pessoas que utilizam o trans-
porte compartilhado de passageiros e que praticam futebol em Paço do Lumiar:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1054546181614496&set=pcb.1054546938281087 

(Fred Campos e João Neto fazendo o sinal de joinha do adesivo na presença de diveras pessoas

usando camisetas rosas com a mãozinha estilizada)
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https://www.facebook.com/search/top?q=%23venceremosjuntosmaisumavez

           (João Neto divulgando o nome do pré-candidato  FRED CAMPOS numa camiseta)

2. DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

O TSE já definiu propaganda eleitoral como “toda aquela que
leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mes-
mo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões
que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pú-
blica.” (Respe nº 16.183/MG).

Toda propaganda eleitoral veiculada antes do dia 26 de se-
tembro é considerada propaganda eleitoral antecipada (art. 36, caput, da LE e art.
240 do CE, c/c art. 1º, §1º, IV da EC 107/2020). No entanto, foi formalmente reco-
nhecida pela legislação a fase antecedente ao início da fase do registro e da pro-
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paganda eleitoral, a chamada pré-campanha.

Sabidamente, os atos de pré-campanha causam reflexos no
processo eleitoral e, por isso, devem observar determinadas condicionantes que se
extraem do próprio sistema que sustenta o processo eleitoral. 

Na pré-campanha, somente é permitido  menção a pretensa
candidatura,  exaltação  das  qualidades  pessoais  do  pré-candidato  e  os  atos
taxativamente enumerados nos incisos I a VII do art. 36-A:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet,  inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;      
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos  processos  eleitorais,  discussão  de  políticas  públicas,  planos  de
governo  ou  alianças  partidárias  visando  às  eleições,  podendo  tais
atividades  ser  divulgadas  pelos  instrumentos  de  comunicação
intrapartidária;    
III  -  a  realização  de  prévias  partidárias  e  a  respectiva  distribuição  de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão
da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;                 
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;      
V  -  a  divulgação  de  posicionamento  pessoal  sobre  questões  políticas,
inclusive nas redes sociais;    
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil,  de  veículo  ou meio  de comunicação ou do próprio
partido,  em  qualquer  localidade,  para  divulgar  ideias,  objetivos  e
propostas partidárias.               
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista

no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

A  intenção  do  legislador  ao  prever  tais  excludentes  é
franquear  a  discussão  sobre  políticas  públicas  em  ambientes  fechados  das
agremiações  partidárias  e, em  ambientes  abertos  e  gratuitos,  fomentar  a
construção coletiva de soluções. Nesta última hipótese, são proibidos gastos de
campanha, pois não foi ainda aberta conta bancária, obrigatoriamente precedida de
registro de candidatura. 
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Os  representados  não  se  enquadram  em  nenhuma  das
excludentes legais de propaganda eleitoral antecipada.

2.1 Do pedido explícito de voto

Não é permitido ao pré-candidato fazer pedido explícito de
voto. 

Assim, o uso de expressões como: “Somos Mais João Neto!”;
“Agora  é  a  vez  das  comunidades!”,  “vamos  juntos”,  “vamos  sempre  juntos”,
“estamos  chegando pra  lutar  e  vencer”  e  o  uso,  direto  ou  dissimulado,  do
número 22, que é o número do candidato Fred Campos, do Partido Liberal,  na
disputa ao cargo de Prefeito Municipal, constitui propaganda eleitoral antecipada.

A  respeito,  discorre  com  muita  propriedade  o  Professor
RODRIGO LÓPEZ ZILIO: 

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a compreensão do que consiste o pedido explícito de voto.
Com efeito,  pedido explícito  é  o realizado de forma direta,  sem
subterfúgios ou circunlóquios.  No entanto,  esse pedido pode ser
concretizado tanto de forma textual (“preciso do teu voto”, “quero o
teu voto”) como não textual. O pedido textual emprega a palavra
“voto” ou expressão equivalente (v.g.  sufrágio). De outra parte, o
pedido não textual emprega um conjunto de frases e expressões
(ex.  slogan  de  campanha anterior),  símbolos,  números  e  outros
elementos de referência que guardam pertinência direta com o ato
de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o futuro
candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer
a determinado cargo e afirma “conto com o teu apoio”, finalizando
com  seu  nome  e  o  número  do  partido.  Nessa  situação,  resta
evidenciado o pedido explícito – ainda que não textual – de voto,
na  medida  em  que  existe  um  articulado  que  conjuga  o  cargo
pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido de
apoio  o  número  da  legenda  do  partido.  Do  simples  fato  desse
pedido de apoio ser conjugado com um número de partido – que
coincide com o voto a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica
(seja  na  legenda  ou  no  próprio  candidato  ao  cargo  do  Poder
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Executivo) -,  pode-se concluir  que se está diante de um pedido
explícito  (não textual)  de voto.  Em síntese,  não existe diferença
entre  a  mensagem  referir  diretamente  “preciso  do  teu  voto”  ou
“conto  com  teu  apoio,  Fulano  de  Tal,  Número  XX”;  ambos  se
configuram  como  pedido  explícito  de  voto  –  fundamentalmente
porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio com um
número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é
binário e a referência ao número do partido coincide com o voto na
legenda  daquela  agremiação;  no  sistema  majoritário,  o  voto  no
candidato é representado, na urna eletrônica, por aquele mesmo
número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese é, até mesmo,
um ato mais contundente de propaganda eleitoral  antecipada do
que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo
a um número de partido ou candidato). 

O TSE já assinalou que o pedido explícito de votos pode ser
identificado pelo  uso de determinadas “palavras  mágicas”,  como,  por  exemplo,
“apoiem” e “elejam”,  que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. (AgRg-REspe nº 2931/RJ – j. 30.10.2018).

A  divulgação  de  propaganda  eleitoral  antes  do  período
estabelecido em lei fere o princípio do equilíbrio na isonomia no pleito consagrado
no sistema eleitoral pátrio.

2.2  Da  confecção  e  uso  antecipado  de  adesivos  para  veículos  não
autorizatários

Verifica-se  que  veículos  de  proprietários  não  autorizatários
também  foram  adesivados.  Considere-se,  ab  initio,  que  esses  veículos,  de
propriedade particular, não possuem nenhum vínculo com a Administração Pública.

O  adesivo  estilizado  trazendo  a  mensagem:  “Somos  mais
João Neto”, gravada a letra inicial de “Neto” com as cores de cada uma das 3
cooperativas autorizatárias (verde, rosa e azul), denota a intenção do representado
João Neto de usar a logo com slogan em futura campanha eleitoral.
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A regra é que adesivo plástico, de tamanho que não exceda a
0,5m², é permitido em veículos particulares (art. 37,§ 2º, II,  da LE),  porém não
antes do dia 26 de setembro, sujeitando os representados à multa prevista no art.
36, § 3º da LE.

Entretanto, na realidade, não se trata de veículos particulares
como os  demais,  pois  realizam clandestinamente  transporte  compartilhado  dos
passageiros e circulam por toda a cidade. Devem ser considerados bens de uso
comum e, portanto, aplicáveis as regras proibitivas do art. 37,  caput, da Lei
9.504/97:

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam,  e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas  de ônibus e outros equipamentos urbanos,  é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza,  inclusive pichação,
inscrição a tinta  e  exposição de placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,
bonecos e assemelhados.

§  1o  A  veiculação  de  propaganda  em  desacordo  com  o  disposto
no caput deste  artigo  sujeita  o  responsável,  após  a  notificação  e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo,  a
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). 

  

Permitir  que  tais  veículos  circulem  dentro  da  cidade  com
propaganda  de  pré-candidatos  (e  também  de  candidatos  durante  o  período
autorizado de campanha eleitoral), obviamente fere o princípio da isonomia entre
os concorrentes,  pois  são veículos  utilizados por  grande parcela  da  população
carente de Paço do Lumiar.

2.3 Da Propaganda Eleitoral Proscrita

Já decidiu o TSE:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral com
agravo.  Eleições  2018.  Propaganda  eleitoral  antecipada.  Não
configuração.  Desprovimento.  1.  Agravo  interno  contra  decisão
monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos
interposto  para  impugnar  decisão  de  inadmissão  de  recurso
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especial eleitoral. 2. Na análise de casos de propaganda eleitoral
antecipada,  é  necessário,  em  primeiro  lugar,  determinar  se  a
mensagem  veiculada  tem conteúdo  eleitoral,  isto  é,  relacionado
com a disputa. 3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar  três parâmetros alternativos para concluir
pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou  (iii) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. 4.  No  caso,  conforme  já  destacado  na  decisão
agravada, (i) a expressão “conclamando a todos uma união total
por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o
acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas
que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da
conduta,  de  modo  que  não  há  como  concluir  pela  mácula  ao
princípio  da  igualdade  de  oportunidades.  Ademais,  o
impulsionamento  de  publicação  na  rede  social  Facebook  não  é
vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do
art.  57–C  da  Lei  nº  9.504/1997.  5.  Na  ausência  de  conteúdo
eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer
mácula  ao  princípio  da  igualdade  de  oportunidades,  deve–se
afastar  a configuração de propaganda eleitoral  antecipada ilícita,
nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997. 6. Agravo interno a
que se nega provimento.  (Agravo de Instrumento nº  060009124,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020) 

Verifica-se, assim, que o uso de propaganda eleitoral proscrita
é  considerado  pelo  TSE  propaganda  eleitoral  antecipada,  a  ser  devidamente
reprimida pela Justiça Eleitoral, a fim de evitar campanhas sustentadas pelo abuso
de poder econômico, garantindo a normalidade e legitimidade das eleições.

Não  são  tolerados,  portanto,  atos  de  pré-campanha  que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral. 

Os representados incorreram em, pelo menos, dois ilícitos:
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2.3.1 Do uso de propaganda eleitoral em bens de uso comum

É fato que há veículos de serviço de transporte compartilhado
opcional de passageiros operando em Paço do Lumiar com base em Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público desde o ano 2018 e,
segundo o Regulamento aprovado pelo Decreto 3.255, de 31/08/18 (publicado no
Diário Oficial do Município, de 21/09/18, Ano II, nº 177), o Serviço Compartilhado
Opcional de Passageiros é assim definido:

Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas,  com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de  março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo  único.  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar,  conforme define  o  art.  21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização dos serviços e do uso de equipamentos de transporte
públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,  organização  e
fiscalização  dos  serviços  de  transporte  urbano  no  Município  de
Paço do Lumiar

Os  veículos  em  epígrafe  prestam  serviço  autorizado  de
transporte de passageiros no perímetro municipal,  em esteira  equivalente a do
aplicativo  Uber.  São  de  propriedade particular.  Percebe-se  que  o  serviço  de
transporte  compartilhado  opcional  foi  concebido  como  um  serviço  de  caráter
privado,  porém prestado  mediante  autorização do Poder  Público  Municipal,
através  da  SEMOB,  a  fim  de  possibilitar  um  sistema  onde  coexistam
pacificamente  os  diversos  tipos  de  transporte  urbano,  buscando  propiciar
segurança  à  população  usuária  e  impedir,  através  de  efetiva  fiscalização,  a
circulação dos veículos não autorizados e, por isso, potencialmente prejudiciais ao
sistema de transportes municipal.
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Segundo o art. 19 do Regulamento, é proibida a colocação
de  qualquer  legenda,  inscrição,  representação  gráfica  ou  foto  nas  partes
interna e externa dos veículos.

Ora,  a  colocação  dos  adesivos  de  finalidade  eleitoral  está
ainda mais em desacordo com a legislação pelo fato de os veículos em uso nas
cooperativas  serem  bens  particulares,  mas de  uso  comum da  população,
operando mediante autorização da SEMOB. 

A  respeito,  dispõe  expressamente  a  Resolução  nº  TSE
23.610/2019:

Art. 19.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão
do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso
comum,  inclusive  postes  de  iluminação  pública,  sinalização  de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer  natureza,  inclusive  pichação,  inscrição  a  tinta  e
exposição  de  placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,  bonecos  e
assemelhados. Lei nº 9.504/1997, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no
caput será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada
na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após
oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º, e art. 40-
B, parágrafo único).
§ 2º  Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim
definidos  pelo  Código  Civil  e  também  aqueles  a  que  a
população  em  geral  tem  acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,
lojas,  centros comerciais,  templos,  ginásios,  estádios,  ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º).

Como  desdobramento  dos  princípios  da  moralidade  e  da
impessoalidade administrativa e eleitoral, existe a necessidade de não vinculação
da estrutura da administração pública à disputa eleitoral. Assim, o legislador vedou
a propaganda em bens de uso comum para fins eleitorais, como é o caso dos
veículos em apreço. 

Frise-se que, para fins eleitorais, a restrição é bem ampla.
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Com  muita  propriedade,  explica  RODRIGO  LÓPEZ  ZILIO
(op.cit. p. 432):

Para o TSE, “é vedada a veiculação de propaganda eleitoral  de
qualquer  natureza  em  veículos  automotores  prestadores  de
serviços  públicos,  tais  como  os  ônibus  de  transporte  coletivo
urbano” (Resolução nº 22.303/DF – j.01.08.2006). Já os bens de
uso comum recebem uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código
Civil,  todos  aqueles  em  que  a  população  em  geral  tenha  livre
acesso. De acordo com o § 4º do art. 37 da LE, acrescentado pela
Lei nº 12.034/2009, “bens de uso comum, para fins eleitorais, são
os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código ivil  e  também aqueles a que a população em geral  tem
acesso,  tais  como  cinemas,  clubes,  lojas,  centros  comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Para  fins  eleitorais,  portanto,  a  regra  se  estende  aos
veículos  de  transporte  compartilhado  não  autorizatários dado  que
efetivamente estes veículos, apesar de bens particulares, são também de uso
eminentemente comum, livremente acessível à população. 

Estão ambos os representados sujeitos à multa nos moldes
previstos no art. 37, § 1º, da LE.

2.3.2 Da confecção e distribuição de camisetas

A  distribuição  de  brindes,  como  camisetas,  é
expressamente vedada pelo art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. (...)

§ 6o  É  vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização,  de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer  outros  bens  ou  materiais  que  possam  proporcionar
vantagem ao eleitor.  
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A respeito, preceitua a Resolução nº 23.610/2019:

Art.  18.  São  vedadas  na  campanha  eleitoral  confecção,
utilização,  distribuição por comitê,  candidato,  ou com a sua
autorização,  de  camisetas,  chaveiros,  bonés,  canetas,  brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme
o caso,  pela prática de captação ilícita de sufrágio,  emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Lei  nº  9.504/1997,  art.  39,  §  6º; Código  Eleitoral,  arts.
222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22). 

O largo uso deste meio de propaganda, que não é barato,
fere  o  princípio  da  isonomia  do  pleito  e  prejudica  o  equilíbrio  entre  os  pré-
candidatos, pois não é aceitável que alguns possam divulgar suas propagandas
antes mesmo que outros tenham se registrado como candidatos, nem distribuir
camisetas em larga escala, sob pena de caracterizar abuso de poder econômico
ou até crime de captação ilícita  de sufrágio,  pois  a  camiseta  não tem a única
utilidade de divulgar o nome do pré-candidato, mas é usufruída pelo eleitor para
outros fins. 

Neste sentido:

RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  PROPAGANDA
IRREGULAR. CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
CAMISETAS.  COMPROVAÇÃO  DE  VANTAGEM  PARA  O
ELEITOR.  DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  LEGAL.
APOSIÇÃO DE NÚMERO,  SIGLA E  SÍMBOLO  DA CAMPANHA
NAS  CAMISETAS.  UTILIZAÇÃO  POR  CABOS  ELEITORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE PELA PROPAGANDA
DEMONSTRADA  PELAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E
PECULIARIDADES  DO  CASO.  CONHECIMENTO  DA
PROPAGANDA  IRREGULAR.  DEVER  DO  CANDIDATO  DE
PROMOVER  A  CESSAÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não é necessário se comprovar que houve vantagem
em concreto para o eleitor com a distribuição de camisetas, pois a
norma parte da presunção de que esse tipo de bem, por poder ter
outra utilidade que não a de exclusivamente informar o eleitor, pode
conferir  a  este  alguma  vantagem  e,  por  essa  razão,  veda  a
produção, utilização e distribuição deste material, a fim de evitar a
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sua utilização como moeda de troca. 2. É permitida a utilização de
cabo eleitoral, regularmente contratado pelo candidato, partido ou
coligação, de camisetas da cor do partido ou coligação,  desde que
não  contenha  número,  nome  ou  imagem  que  remetam  ao
candidato ou cargo em disputa. Precedentes. 3. Caso em que se
verificou que as camisetas, as quais se alega que foram utilizadas
somente  por  apoiadores  da  candidata  representada  e  não  por
eleitores, ostentavam o número, a sigla do partido e o símbolo da
campanha.  4.  A responsabilidade da candidata  pela  propaganda
irregular ficou demonstrada, na medida em que ela própria aparece
nas  fotografias  dos  eventos  onde  foram utilizadas  as  camisetas
impugnadas, levando, portanto, as circunstâncias e peculiaridades
do caso, à condição de que era impossível que a representada não
tenha  tido  conhecimento  da  propaganda.  5.  Ainda  que  as
camisetas  tivessem  sido  confeccionadas  pelos  eleitores,  como
alegado,  não  estaria  afastada  a  responsabilidade  da  candidata
representada,  pois,  sendo  conhecedora  da  existência  da
propaganda  irregular,  era  seu  dever  fazê-la  cessar.  6.  Recurso
parcialmente provido para afastar a penalidade aplicada com base
no art. 12 da Resolução TSE nº 23.457/2015, mantendo-se a multa
por  propaganda  irregular.  (TRE–PA  –  RE:  21349  NOVA
TIMBOTEUA-PA,  Relator:  JUIZ  JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA
ARAÚJO, Data de Julgamento:  28/04/2020,  Data de Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 107, Data: 17/06/2020,
Página 3/5).

3. DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PROPAGANDA PELOS BENEFICIÁRIOS

O conhecimento acerca da propaganda eleitoral antecipada
pelos representados é inequívoca, pois são de sua responsabilidade direta, como
sobejamente demonstrado nas fotografias trazidas a esse d. Juízo, muitas delas
publicadas nas páginas de redes sociais dos próprios representados. 

Torna-se,  assim,  desnecessária  a  notificação  prévia,
conforme previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97 e art. 17, I, da Resolução TSE
nº 23.608/19.
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4. DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nesse contexto, decerto que o caso dos autos demanda
medidas de cunho repressivo e preventivo.

Cabe adequada medida sancionatória por parte desse d.
Juízo Eleitoral, inclusive de natureza liminar, no  exercício do poder de polícia,
mediante determinação aos representados da  imediata remoção de todos os
adesivos de propaganda em epígrafe e apreensão de todas as camisetas com
logo de “Somos + João Neto”, com fulcro no disposto no art. 41, § 1º da Lei nº
9.504.97 e no art. 35 do Código Eleitoral.

Preventivamente, é necessário, o quanto antes, impedir
a  veiculação  de  propaganda  eleitoral  nos  bens  de  uso  comum,  porque
expressamente vedado, não importando para fins eleitorais, como dito alhures, se
o veículo é autorizatário ou clandestino. A vedação alcança a ambos, na fase de
pré-campanha  e  também após  26  de  setembro.  Ou  seja,  de  forma  alguma
podem  os  representados  veicular  propaganda  em  bens  de  uso  comum,
autorizados ou não, até o dia da eleição, cabendo ao d. Juízo a tomadas de todas
as providências ao seu alcance para evitar atos viciosos das eleições (art. 35, XVII,
do Código Eleitoral). 

5. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

1) liminarmente, com fundamento no art. 41, § 1º, da Lei nº
9.504/97 e art. 35 do CE, o exercício do poder de polícia, consistente em:

1.1) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, comprovadamente retirar os
adesivos “Somos + João Neto” de todos os veículos de transporte compartilhado de
passageiros,  autorizatário  ou  não,  com  a  entrega  de  todos  os  adesivos
confeccionados, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição dos adesivos,
a esse d. Juízo, em apreensão, e, em caso de descumprimento, que seja aplicado
multa;

1.2) notificação dos representados João Pinheiro e Frederico
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de Abreu da Silva Campos para, em prazo determinado, recolher comprovadamente
todas as camisetas confeccionadas, em cuja estampa conste a logomarca “Somos +
João Neto”  e/ou o nome “FRED CAMPOS”,  inclusive  as distribuídas a times de
futebol amador, com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição das camisetas,
entregando-as a esse d. Juízo, em apreensão. Em caso de recalcitrância, que seja
aplicado multa aos representados;

2) a citação dos representados João Pinheiro e Frederico de
Abreu da Silva Campos para, querendo, apresentar defesa no prazo de 02 dias
(art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 18, § 2º e seguintes da Resolução TSE nº
23.608/2019); 

3)  a  condenação  dos  representados  João  Pinheiro  e
Frederico  de  Abreu  da  Silva  Campos  ao  pagamento  da  multa pelo  uso  de
propaganda eleitoral antecipada, prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art.
2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  a  R$  25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais),  ou  equivalente  ao  custo  da
propaganda, se este for maior;

4)  Permanecendo  recalcitrantes  os  representados  na
veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, que lhes seja aplicada a
pena de multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Embora o Ministério Público Estadual já tenha apresentado
elementos suficientes e robustos do ilícito apontado, protesta-se, na oportunidade,
pela produção de todas as provas em direito admitidas que se fizerem necessárias
ao pleno esclarecimento dos fatos.

Termos em que espera deferimento.

Paço do Lumiar, 24 de agosto de 2020. 

Nadja Veloso Cerqueira
    Promotora Eleitoral
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): JOAO PINHEIRO

Título Eleitoral: 036711571180

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PATRIOTA MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 12/09/2003 Cancelado em 15/10/2019

PSL MA PAÇO DO LUMIAR 11/10/2011 02/10/2011 Cancelado em 15/10/2019

PDT MA PAÇO DO LUMIAR 21/09/2015 10/07/2015 Desfiliado

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  5732.29E6.F5F8.63A3

Certidão emitida às 10:32:10 de 24/08/2020
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS

Título Eleitoral: 041667721171

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PL MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 19/09/2003 Excluído em 21/11/2009

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 27/04/2011 Cancelado em 21/11/2013

PCDOB MA PAÇO DO LUMIAR 08/10/2013 08/10/2013 Cancelado em 21/11/2013

DEM MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 22/02/2007 Cancelado em 29/11/2011

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 30/03/2016 Cancelado em 16/04/2020

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  BE00.652A.B601.E6A1

Certidão emitida às 10:31:56 de 24/08/2020
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

DECRETO Nº 3.255, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
 
APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO
OPCIONAL  DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO
MUNICÍPIO  DE  PAÇO  DO  LUMIAR.

 
DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO, Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 80, inciso III da Lei Orgânica;
 
CONSIDERANDO  que  compete  à  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar, na forma do art. 21-A da
Lei Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação
e  normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
CONSIDERANDO,  ainda, o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público,  através da 3ª Promotoria de
Justiça de Paço do Lumiar Ministério Público Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, objetivando disciplinar o serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros, planejando, organizando
e fiscalizando,

 
DECRETA:

 
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros no Município de Paço do
Lumiar, integrante do presente Decreto.
 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.

 
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPARTILHADO OPCIONAL
DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  NO  MUNICÍPIO  DE
PAÇO DO LUMIAR – MA.
 

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

 
Art.  1º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros no Município de Paço do Lumiar, constitui um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na
forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com  o  Ministério  Público,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  criada  pela  Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, e de acordo com as
condições  estabelecidas  neste  Regulamento  e  legislações
pertinentes.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana de Paço do Lumiar, conforme define o art. 21-A da Lei
Municipal nº 738, de 20 de março de 2018, a regulamentação e
normatização  dos  serviços  e  do  uso  de  equipamentos  de
transporte  públicos  urbanos,  bem  como  o  planejamento,
organização e fiscalização dos serviços de transporte urbano no
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 2º. Buscando atender ao princípio da publicidade, bem como
informar  aos  usuários  quais  prestadores  estão  autorizados  a
explorar  o  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  no  Município  de  Paço  do  Lumiar,  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar publicará no
Diário Oficial do Município, bem como no Portal da Transparência,
todos  os  decretos,  regulamentos,  revisões  e  autorizações
referentes  à  exploração  do  serviço.
 

CAPÍTULO II
Da Autorização

 
Art.  3º.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  é  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar, constituindo um serviço
de natureza privada e de interesse público, a ser prestado através
de Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na

Num. 3604719 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 24/08/2020 16:30:53
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082416305373200000003296882
Número do documento: 20082416305373200000003296882



 2 Sexta Feira, 21 - Setembro - 2018 D.O. PODER EXECUTIVO  

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-470920184725

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.

forma da lei, até data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta  com   o  Ministério  Público,  mediante  autorização
outorgada  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar, nas condições estabelecidas neste
Regulamento e legislações pertinentes.
 
Art. 4º. A definição e alteração do número de autorizações para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar será estabelecido pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
após  estudos  que  comprovem  sua  viabilidade  técnica  e
econômica, na proporção de 1 (uma) para cada 800 (oitocentos)
habitantes,  de modo a evitar  incompatibilidades com os outros
serviços de transporte público já existentes no Município de Paço
do Lumiar.
 
Art.  5º.  O  número  de  autorizações  a  serem  outorgadas  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  será  distribuída  proporcionalmente  entre  as
Cooperativas, com sede em Paço do Lumiar e instituídas na forma
da  lei,  até  data  da  assinatura  do  Termo  de  Ajustamento  de
Conduta com o Ministério Público.
 
Art. 6º. As autorizações outorgadas pela Secretaria Municipal de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar  para  a
prestação do Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de
Passageiros do Município  de Paço do Lumiar  obedecerão aos
seguintes  preceitos:  caráter  personalíssimo,  intransferível,
precário,  temporário,  inalienável,  impenhorável,  incomunicável  e
vedada  a  subautorização,  extinguindo-se  nos  casos  previstos
neste Regulamento e nas hipóteses abaixo relacionadas:
I. falecimento do autorizatário Pessoa Física;
II. desligamento do cooperado;
III. revogação do ato;
IV. anulação;
V. caducidade;
VI. cassação;
VII. extinção da cooperativa;
VIII.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública Municipal, nos termos da Lei.
§ 1º. A cassação ou suspensão do registro de cooperativado do
autorizatário  implicará  na  cassação  automática  da  respectiva
autorização.
§ 2º.  A autorização para o Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte  de  Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,
somente será emitida após o recolhimento, pelo autorizatário, da
taxa de alvará prevista na legislação tributária municipal.
 
Art. 7º. O autorizatário não poderá ser detentor de qualquer outra
concessão,  permissão  ou  autorização  de  serviço  público  de
transporte de passageiros.
 
Art. 8º. O autorizatário que desejar renunciar à autorização deverá
formalizar sua intenção através da Cooperativa.
Parágrafo  único.  A  renúncia  somente  será  consolidada  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar após a realização de baixa de cadastros na Cooperativa
e conforme exigências deste Regulamento.
 
Art. 9º. É vedado aos autorizatários pessoa física manter vínculo
empregatício com a administração pública.
 

CAPÍTULO III

Do Cadastramento dos Condutores Autorizatários
 
Art. 10. Os condutores autorizatários e os condutores auxiliares
serão cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar para operação no sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município de Paço do Lumiar.
Parágrafo único.  O autorizatário  poderá cadastrar  apenas um
condutor  auxiliar,  que  deverá  atender  as  mesmas  exigências
estabelecidas no art. 11 deste Regulamento.
Art.  11.  O  cadastramento  de  condutores  autorizatários  será
efetuado  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,
além de outros legalmente exigidos:
I. carteira de identidade e C.P.F.;
II.  carteira  nacional  de  habilitação  categorias  B,  C,  D  ou  E,
explicitando o Exercício de Atividade Remunerada;
III. quitação militar, de acordo com o art. 74 da Lei Federal 4.375,
de 17 de agosto de 1964;
IV. certidão de quitação eleitoral;
V. certificado de aprovação no curso especializado para operador
no  Serviço  Compartilhado,  na  forma  das  resoluções  do
CONTRAN;
VI.  declaração de endereço ou comprovante de endereço para
correspondência;
VII. certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro
do prazo de validade, emitidas pelos seguintes órgãos:
a. Justiça Federal;
b. Justiça Estadual;
c. Juizado Especial Criminal de Paço do Lumiar.
VIII.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  de
Paço do Lumiar.
IX. Declaração de extinção e/ou inexistência de outro vínculo com
a Administração Pública.
 
§ 1º. O impedimento ao cadastro ocorrerá nas hipóteses previstas
neste Regulamento.
§  2º.  As  certidões  constantes  nos  incisos  VII  e  a  prova  de
regularidade  junto  ao  Município  constante  no  inciso  VIII  deste
artigo deverão ser renovadas a cada ano.
§  3º.  O  curso  constante  no  inciso  V  deste  artigo  deverá  ser
renovado anualmente.
§ 4º. É obrigação do autorizatário manter atualizado o endereço
para correspondência e endereço e o telefone pessoal junto as
Cooperativas.
 
Art.  12.  Considera-se  condição  essencial  do  autorizatário  do
sistema  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar a prova de não ter
sido considerado culpado em sentença condenatória, transitada
em julgado, por crime culposo ou doloso, nos termos do inciso LVII
do art. 5º da Constituição Federal.
Parágrafo  único.  Será  considerado  impedit ivo  para
cadastramento  certidão  de  registro  de  distribuição  criminal
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção
de menores (Art. 329 – CTB).

CAPÍTULO IV
Dos veículos

 
Seção I

Do cadastro
 

Art.  13.  Para operação no Serviço Compartilhado Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, os
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veículos  deverão estar  devidamente  cadastrados na Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I. CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;
II.  Laudo  com aprovação  da  vistoria  expedido  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
III. Certificado de Segurança Veicular para veículo com alteração
em suas características originais de fábrica, desde que autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, inclusive para os veículos da categoria acessível.
 
Art. 14. Os autorizatários terão obrigatoriamente os seus veículos
licenciados no Município de Paço do Lumiar.
 

Seção II
Da caracterização dos veículos

 
Art. 15. Para a operação no Serviço Compartilhado Opcional de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar, o
veículo deverá possuir:
I.  marca/modelo  homologados  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;
II. quatro portas, sendo duas de cada lado;
III. capacidade de cinco a sete lugares;
IV. características originais de fábrica, satisfazendo as exigências
do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  e  legislação  pertinente,
observando  os  aspectos  de  segurança,  conforto  e  estética,  a
critério da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município
de Paço do Lumiar.
V. motor com potência mínima de 85 cv;
§ 1º. Todos os novos modelos de veículos deverão ser submetidos
à  nova  homologação  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade
Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 2º. Poderá ser admitido no sistema do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar veículo com alteração em suas características originais de
fábrica, desde que regulamentada pelo CONTRAN e autorizada
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar, e obrigatoriamente ser submetido à vistoria.
§  3º.  Na  homologação  de  veículo  para  prestação  de  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  poderão  ser  admit idas
características e/ou equipamentos diferentes dos descritos neste
artigo, desde que previamente aprovados e definidos em Portaria
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de
Paço do Lumiar.
 
Art.  16.  No Serviço Compartilhado Opcional  de Transporte  de
Passageiros do Município de Paço do Lumiar, não será admitido
veículo com as seguintes características ou equipamentos:
I .  veículos  fora  de  estrada,  esportivos  e/ou  com  pneu
sobressalente  fixado  na  parte  externa;
II. teto solar;
III. conversível;
IV. potência inferior a 85 cv;
V. com pneu recauchutado ou remoldado ou refrisado;
VI. sem espaço suficiente para acomodar de forma segura cadeira
de rodas padrão;
VII.  estampas,  frisos,  proteções,  acabamentos,  carenagens  ou
qualquer  tipo  de revestimento  externo,  mesmo que original  de
fábrica, que comprometa a estética do veículo e/ou interfira na
predominância de sua cor, a critério da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar;

 
Art.  17.  Os  veículos  utilizados  na  exploração  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar, deverão ser padronizados a partir
da data da publicação deste Regulamento.
Parágrafo  único.  As  normas  e  demais  procedimentos  para  a
padronização,  serão  editadas  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 18. Para homologação específica de modelo de veículo para o
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  além  das  especificações  já
definidas,  a  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  exigirá  as  seguintes  dimensões
mínimas:
I. largura do assento do banco traseiro (espaço útil): 1280 mm;
II. altura do assento do banco traseiro ao teto: 950 mm;
III. altura do assoalho ao teto (compartimento traseiro): 1280 mm;
IV. profundidade do assento do banco traseiro: 480 mm;
V.  dimensão mínima de conforto interno de 160 mm (distância
entre a borda do assento do banco traseiro e o encosto do banco
dianteiro, recuado ao máximo e reclinado em 110º).
 
Art. 19. É proibida a colocação de qualquer legenda, inscrição,
representação gráfica ou foto nas partes interna ou externa do
veículo, exceto nos casos em que houver autorização formal da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do Lumiar.
 

Seção II
Da substituição

 
Art. 20. Os veículos deverão ser obrigatoriamente substituídos até
o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao ano
em que completarem 10 (dez) anos de fabricação.
Parágrafo único.  Para  manter  a  segurança do transito  e  dos
usuários,  estando  o  veículo  fora  das  especificações  definidas
neste regulamento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar poderá retira-lo do sistema do
Serviço Compartilhado Opcional de Transporte de Passageiros do
Município  de  Paço  do  Lumiar  até  o  restabelecimento  às
conformidades especificadas.
 
Art .  21.  A  subst i tu ição  de  veículo  será  processada
obrigatoriamente por veículo de ano fabricação mais recente e que
tenha, no máximo, 8 (oito) anos de fabricação do ano vigente.
Parágrafo único. Em caso de furto ou roubo, acidente grave ou
perda  total  do  veículo,  devidamente  comprovado  pelo
autorizatário,  a  substituição  poderá  ser  processada  por  outro
veículo,  respeitando-se  o  prazo  estabelecido  no  art.  21  deste
Regulamento.
 
Art. 22. No caso de recuperação de veículo roubado ou furtado, o
autorizatário fica obrigado a regularizar imediatamente a situação
deste veículo junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 23. A permuta de veículos cadastrados no sistema do Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  será  admitida,  mediante  prévia
anuência  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município de Paço do Lumiar.
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Seção III
Da vistoria

 
Art. 24. Os veículos serão submetidos a vistorias, em local e data
fixados  pela  Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  do
Município  de  Paço  do  Lumiar,  para  verificação  de  segurança,
conservação,  conforto,  higiene,  equipamentos  e  características
definidas  na  legislação  federal,  estadual,  municipal,  neste
Regulamento  e  em  normas  complementares.
 
§  1º.  A  periodicidade  de  vistoria  dos  veículos  será  definida
considerando o ano de fabricação do
Veículo, conforme tabela abaixo.
De menos de 5 anos - anual
De 5 a 10 anos – semestral
 
§ 2º. O veículo deverá ser apresentado à vistoria pelo autorizatário
ou por pessoa física legalmente constituída.
§ 3º. A vistoria poderá ser antecipada em relação à data fixada,
mediante agendamento prévio perante a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar.
§ 4º.  O não comparecimento à vistoria poderá ser formalmente
justificado  até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  ao  da  data
determinada na autorização, ficando o veículo impossibilitado de
prestar o serviço após o vencimento.
§ 5º.  A  qualquer  tempo,  a  Secretaria  Municipal  de Mobilidade
Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  visando  manter  a
segurança  dos  usuários,  poderá  determinar  vistorias  eventuais
além das periódicas.
§ 6º.  A  vistoria  prevista  no  caput  desse  artigo,  somente  será
realizada  após  o  recolhimento  da  taxa  de  vistoria  prevista  na
legislação tributária municipal.
 
Art. 25. Na hipótese de ocorrência de danos que comprometam a
segurança do veículo, o autorizatário, após reparadas as avarias e
antes  de  colocar  o  veículo  novamente  em  operação,  deverá
submetê-lo  a  nova  vistoria  como condição  imprescindível  para
continuidade da prestação do serviço do Serviço Compartilhado
Opcional de Transporte de Passageiros do Município de Paço do
Lumiar.
 
Art. 26.  A vistoria nos veículos será executada pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
por meio de agentes próprios ou por entidades conveniadas.
 
Art. 27. A emissão da autorização fica condicionada à inexistência
de qualquer deficiência e/ou irregularidade no veículo que venha a
ser constatada no laudo de vistoria.
Parágrafo único. Poderá ser emitida autorização quando existir a
deficiência  e/ou  irregularidade  no  veículo  não  comprometer  a
segurança e a qualidade na prestação do serviço.
Art. 28.  A não-apresentação do veículo à vistoria determinada,
sem justificativa  formal  aprovada  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade  Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  por  um
período  superior  a  30  (trinta)  dias  da  data  fixada  para
apresentação do mesmo, acarretará na suspenção da autorização.
 

CAPÍTULO V
Do Serviço

 
Art.  29.  O  Serviço  Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de
Passageiros  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  planejado,
organizado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade

Urbana  do  Município  de  Paço  do  Lumiar,  fica  restrito  à
circunscrição do Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 30. A definição das tarifas a serem praticadas por rota é de
responsabilidade  das  Cooperativas,  podendo  a  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar,
objetivando preservar o interesse público e o equilíbrio econômico-
financeiro do serviço, propor reajustes de modo a evitar abusos e
ônus desproporcional aos usuários.
Parágrafo único. Não será permitida cobrança por transporte de
cadeira  de rodas padrão ou equipamento utilizado por  pessoa
deficiente ou com mobilidade reduzida.
 
Art. 31. Cabe ao condutor providenciar troco ao usuário para as
corridas pagas em moeda corrente.
 
Art. 32. É função precípua do autorizatário a prestação direta do
serviço por, no mínimo, 36 (trinta e seis) horas semanais, cabendo
ao seu condutor  auxiliar  complementar ou dar continuidade ao
trabalho do titular.
§ 1º. É vedada ao autorizatário a atuação de condutor em outras
permissões  ou  autorizações  de  serviços  públicos,  exceto  nos
casos previstos neste Regulamento.
§ 2º.  Autorizatários  com idade igual  ou  superior  que 65  anos
poderão operar por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas semanais.
Art.  33.  O  veículo  do  Serviço  Compartilhado  Opcional  de
Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar deve
prestar o serviço por um número mínimo de dias no mês igual ao
número de dias úteis, incluindo os sábados, mais um domingo por
mês.
 
Art.  34.  O  veículo  deverá  estar  empenhado  no  serviço  pelo
mínimo de 8 (oito) horas diárias.
Parágrafo  único.  Esta  regra  não  se  aplica  ao  caso  de
autorizatário sem condutor auxiliar cadastrado.
 
Art. 35. O condutor auxiliar só poderá conduzir veículo ao qual
esteja vinculado.

 
CAPÍTULO VI

Dos Terminais e Pontos de paradas
 
Art.  36.  Os  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município  de  Paço  do  Lumiar  serão  regulamentados  pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço
do  Lumiar  em  função  do  interesse  público,  da  conveniência
técnico-operacional  e  de  eventuais  condições  especiais  de
operação.
 
Art. 37. É vedada a instalação de qualquer mobiliário urbano nas
imediações  dos  Terminais  e  Pontos  de  parada  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar sem autorização da Prefeitura de
Paço do Lumiar.
Parágrafo único. Em caso de autorização, os mobiliários deverão
ser  de  uso  comum  a  todos  os  operadores  do  Serviço
Compartilhado  Opcional  de  Transporte  de  Passageiros  do
Município de Paço do Lumiar.
 
Art. 38. É dever dos condutores observar as condições de higiene,
salubridade, moralidade, níveis de ruídos e conservação quando
da utilização dos Terminais e Pontos de parada.
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Art. 39. É vedada aos condutores a prática de jogos de qualquer
natureza nos Terminais e Pontos de parada e imediações.

CAPÍTULO VII
Da Fiscalização

 
Art. 40. A fiscalização consiste no acompanhamento permanente,
administrativo ou em campo, do Serviço Compartilhado Opcional
de Transporte de Passageiros do Município de Paço do Lumiar,
visando ao cumprimento dos dispositivos do Código de Transito,
da legislação federal, estadual e municipal, deste Regulamento e
de  normas  complementares,  e  será  exercida  pela  Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar
por meio de agentes próprios ou conveniados.
 
Art.  41.  A  fiscalização  do  cumprimento  das  normas  deste
Regulamento  será  exercida  pela  Secretaria  Municipal  de
Mobilidade Urbana do Município de Paço do Lumiar por meio de
agentes próprios ou conveniados.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS
DE AGOSTO DE 2018.
 

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO
Prefeito Municipal

  

 

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

 RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 763/2018 – CPL
 
O Pregoeiro da Prefeitura  de Paço do Lumiar  –  MA,  torna
público que a licitação marcada para o dia 05/09/2018 às 09:00h,
na  modalidade  Pregão Presencial,  do  tipo  Menor  Preço por
Item,  para  Contratação  de  Empresa  Especializada  para
Aquisição  de  Câmeras  Fotográficas  e  Acessórios,  foi
considerada DESERTA em razão da ausência de interessados na
referida sessão.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro

 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4505/2018 – CPL

 
O Pregoeiro da Prefeitura de Paço do Lumiar – MA, torna público
que a licitação realizada no dia 18/09/2018, na modalidade Pregão
Presencial,  do  tipo  Menor  Preço  por  Lote,  para  Aquisição  de
Material  Gráfico,  foi  considerada  FRACASSADA  em  razão  da
desclassificação das licitantes presentes.
 

Paço do Lumiar – MA, 18 de setembro de 2018.
 

WAGNER HENRIQUE BARCELOS OLIVEIRA
Pregoeiro 
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Ivan Wilson de Araujo Rodrigues
Procurador Geral do Município
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MM. Juiz,
 
Considerando problema técnico no protocolar a petição inicial e seus anexos, ocorreu que as
peças juntadas constaram mais vezes que o necessário nos autos. Sendo assim, por uma
questão de mera organização, solicito que sejam retiradas dos autos as peças e os documentos
eminentemente repetidos, devendo prosseguir apenas o primeiro protocolo, com os documentos
de IDs: 3600995 (requerimento), 3601253 (petição inicial), 3601278 (regulamento), 3601283
(certidão filiação joão) e 3601289 (certidão de filiação fred).
 
Att,
 
Nadja Veloso Cerqueira
Promotora Eleitoral 
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR MA
 

REPRESENTAÇÃO nº 0600104-69.2020.6.10.0093
 
 

TERMO DE CONCLUSÃO
 

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Juiz Eleitoral.
 

Paço de Lumiar, 25 de agosto de 2020.
Lilianne Lopes Melo
Chefe de Cartório
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