
                                                                                                MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

RECOMENDAÇÃO N.   05  /2017

No interesse do processo nº 14244-98.2016.4.01.3300

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

BAHIA,  pela  Procuradora  da  República  e  pelos  Promotores  de  Justiça  que  a  esta

subscrevem,  com  amparo  nos  artigos  127,  caput,  129,  II  e  VI,  da  Constituição  da

República, bem como no artigo 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, e

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica,

do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  e  que  o

Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação

civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros

interesses  difusos  e  coletivos,  nos  termos  dos  arts.  127,  caput,  e  129,  II  e  VI,  da

Constituição Federal;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição da República, é

função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e

dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  naquela  assegurados,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de  recomendações,

visando  à  melhoria  dos  serviços  de  relevância  pública,  bem  como  ao  respeito  aos

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a

adoção das providências cabíveis (art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93);

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos

princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  (art.  37,

caput, da Constituição da República);
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CONSIDERANDO que cabe aos órgãos, entidades do poder público assegurar a

proteção da informação,  garantindo-se sua disponibilidade,  autenticidade  e integridade

(art. 6º, II, da Lei n. 12.527/2011);

CONSIDERANDO que,  na  divulgação  de  informações  de  interesse  coletivo,

inclusive em sítios eletrônicos na rede mundial de computadores (internet), os órgãos e

entidades  públicas  devem  garantir  a  autenticidade  e  a  integridade  das  informações

disponíveis para acesso (art. 8º, caput, II, §2º, §3º, V, da Lei n. 12.527/2011); 

CONSIDERANDO que constitui conduta ilícita,  que enseja responsabilização do

agente público por infração administrativa e ato de improbidade administrativa, fornecer

informação, intencionalmente, de forma incorreta, incompleta ou imprecisa (art. 32, I, §1º,

II, e §2º, da Lei n. 12.527/2011);

CONSIDERANDO que  constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta

contra  os  princípios  da administração pública  qualquer ação ou omissão que viole  os

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (art. 11 da

Lei n. 8.429/92);

CONSIDERANDO que os princípios constitucionais da publicidade e da moralidade

definem o caráter fundamental do direito à informação administrativa/oficial de qualidade,

corolário de uma administração pública transparente e esteio da democracia participativa; 

CONSIDERANDO  que,  no  dia  07  de  abril  de  2017,  o  Prefeito  de  Candeais,

Pitágoras Alves da Silva Ibiapina, divulgou,  no exercício de seu cargo, um vídeo, em seu

perfil na rede social Facebook1, noticiando a morte de Diogo Nogueira Arruda da Silva no

Hospital Municipal José Mário dos Santos (HMJMS), também conhecido como Hospital

Ouro Negro;

CONSIDERANDO  que,  de acordo com as informações veiculadas pelo  gestor,  o

falecimento  foi  motivado,  dentre  outros fatores,  pela  intervenção  judicial  decretada no

processo nº 14244-98.2016.4.01.3300, chegando Pitágoras a pronunciar que “por conta

dessa intervenção é que perdemos essa vida”;

CONSIDERANDO que a intervenção judicial abarca apenas aspectos pontuais da

administração do Hospital Ouro Negro,  sendo certo que toda a sua estrutura, pessoal,

medicamentos e materiais hospitalares são mantidos pelo município de Candeias, entidade

responsável pela ordenação de despesas no nosocômio;

CONSIDERANDO que  o  interventor  nomeado  no  processo  nº  14244-

1 <Https:\\www.facebook.com.br/doutorpitagoras/videos/1264157370349430>. Acesso em 10.04.17.
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98.2016.4.01.3300 vem reiteradamente apresentando relatórios acerca da administração

do Hospital Ouro Negro, sempre acompanhado de ofícios direcionados à gestão municipal

de Candeias, nos quais se solicita a realização de licitações, obras e contratação de pessoal

para melhoria do nosocômio, fatos  ignorados no vídeo divulgado na rede mundial de

computadores;

CONSIDERANDO que a inércia municipal deu azo, inclusive, a que o Magistrado

atuante  no processo  proferisse  decisão  intimando o  Prefeito,  a  Procuradora  Geral  e  a

Secretária de Saúde a se manifestarem quanto às diversas deficiências apontadas pelo

interventor do Hospital Municipal de Candeias;

CONSIDERANDO que o Prefeito de Candeias – e qualquer outra pessoa – é

livre  para  manifestar  seus  pensamentos  sobre  a  concordância,  ou  não,  com  o

processo  de  intervenção  em  curso  no  Hospital  Ouro  Negro  (art.  5º,  inc.  IV,

Constituição Federal), desde que o faça mediante divulgação de informações exatas e

precisas  acerca  dos  fatos,  notadamente  no  que  diz  respeito  à  atuação  do  Poder

Judiciário e do Ministério Público em torno da questão;

CONSIDERANDO que o vídeo divulgado não veicula, de forma correta e completa,

as informações relativas à intervenção em curso no hospital municipal, em desacordo com

a  Lei  de  Acesso  a  Informação  (Lei  nº  12.527/2011),  vez  que  deturpa  o  real  impacto

ocasionado pela medida judicial decretada, que, repita-se,  não retira do município de

Candeias a condição de ordenador de despesa e o dever de prover as necessidades do

nosocômio;

CONSIDERANDO que quando o gestor municipal se valeu de um acontecimento

trágico – o falecimento de um ser humano – para promover sua opinião pessoal acerca da

intervenção  decretada,  fez  associação  indevida,  divulgando  informações  de  maneira

incompleta, imprecisa e incorreta em seu favor, em contrariedade às normas jurídicas que

regem o tema;

CONSIDERANDO que se  faz  necessário  adotar  medidas corretivas diante  desta

situação,  divulgando  nota  de  esclarecimento  acerca  do  real  impacto  ocasionado  pela

intervenção  judicial  no  nosocômio  e  dos  papéis  desempenhados  pelo  Município  de

Candeias, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário nesse processo;

Resolvem  RECOMENDAR  ao  Excelentíssimo  Senhor  PITÁGORAS  ALVES  DA

SILVA IBIAPINA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA:

I – a adoção das medidas administrativas necessárias para a retirada da
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divulgação do vídeo criado pelo destinatário no Facebook e em outros sítios

eletrônicos  porventura  utilizados  para  veiculação  de  seu  conteúdo,

abstendo-se de divulgá-lo no sítio oficial do Município;

II – a elaboração de nota de esclarecimento informando que: (I) o processo

nº  14244-98.2016.4.01.3300,  em  trâmite  na  Justiça  Federal  de  1ª

instância,  cuida  de  ação  civil  pública  movida  pelos  MINISTÉRIOS

PÚBLICOS FEDERAL e  ESTADUAL para regularizar a gestão pública de

saúde  no  município  de  Candeias,  notadamente  no  que  diz  respeito  ao

Hospital Municipal José Mário dos Santos (Hospital Ouro Negro); (II) a ação

fora ajuizada porque a saúde municipal encontrava-se em um estado de

caos, tendo em vista a administração empreendida e os indícios de desvios

de recursos públicos perpetrados pela gestão anterior;  (III)  no curso do

processo  judicial,  foi  decretada  intervenção  na  administração  do

nosocômio,  que  está  atualmente  sob  tutela  federal;  (IV)  a  intervenção

atinge  aspectos  pontuais  da  administração  hospitalar,  sendo  certo  que

toda a sua estrutura, pessoal, medicamentos e insumos são mantidos pelo

município de Candeias, entidade responsável pela ordenação de despesas

no nosocômio; (V) no curso da intervenção, diversos relatórios acerca da

administração do Hospital Ouro Negro foram elaborados pelo interventor,

sempre  acompanhados  de  ofícios  direcionados  à  gestão  municipal  de

Candeias,  solicitando a  realização de  licitações,  obras e  contratação de

pessoal para melhoria da unidade hospitalar.

III  –  a  utilização  de  todos  os  canais  e  ferramentas  de  comunicação

necessários  à  ampla  divulgação  da  nota  recomendada  no  item  II,

principalmente  as  mesmas  já  utilizadas  por  Pitágoras  Alves  da  Silva

Ibiapina, de forma a retificar as informações anteriormente divulgadas.

Requisita-se, no prazo de 10 (dez) dias, que informe sobre o acatamento, ou não,

da presente recomendação. Em caso positivo, deverá encaminhar, dentro do mesmo prazo,

as informações e documentos comprobatórios das providências adotadas no caso em tela.

Por  fim,  advertem  os  Órgãos  Ministeriais que  o  desatendimento  desta

recomendação poderá importar a adoção das medidas judiciais cabíveis, para os fins de

corrigir  as  ilegalidades  constatadas  e  promover  as  respectivas  responsabilidades

porventura configuradas.
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Encaminhe-se  cópia  deste  recomendação  para  juntada  no  processo  nº  14244-

98.2016.4.01.3300, em trâmite na 12ª Vara Federal.

Candeias, 11 de abril de 2017.

VANESSA GOMES
PREVITERA

Procuradora da
República

ANDRÉA SCAFF DE PAULA
MOTA

Promotora de Justiça

MILLEN CASTRO MEDEIROS DE
MOURA

Promotor de Justiça
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