
RECOMENDAÇÃO     n° 03/2017

Ref.: Procedimento Preparatório n.° 1.14.015.000167/2017-17

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da

República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,

em especial a consubstanciada nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal,

nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93 e na Resolução CNMP nº

164/2017,

CONSIDERANDO que o Ministério  Público é instituição

permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica

e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo dos

princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput,

da  Constituição  Federal,  de  forma  a  garantir  o  respeito  à  legalidade,  à

impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e, ainda, à probidade

administrativa;

CONSIDERANDO que  a  impessoalidade,  quando

analisada sob a perspectiva da Administração Pública, está relacionada ao fato

de que o autor dos atos estatais é o órgão ou a entidade, e não a pessoa do

agente público, do que resulta que a publicidade dos atos, obras e realizações

deve fazer referência ao ente público legitimado à sua prática e não à pessoa
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do gestor;

CONSIDERANDO  que,  para  assegurar  o  respeito  ao

princípio da impessoalidade – e a tantos outros princípios fundamentais a reger

a  atuação  da  Administração  Pública  –,  o  próprio  constituinte  delineou  uma

categoria de atos a atrair especial sanção sobre aqueles que os praticassem: a

categoria dos atos de improbidade administrativa, previstos no art. 37, §4º, da

Constituição  Federal  [Art.  37.  §4º.  Os  atos  de  improbidade  administrativa

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível] e na Lei n.º 8.429/92;

CONSIDERANDO que,  no  caso  do  princípio  da

impessoalidade, compreendido sob o viés da Administração Pública, a violação

do padrão ético de conduta é inquestionável quando se cuida de promoção

pessoal de agentes públicos por intermédio de publicidade atrelada a órgãos

públicos;

CONSIDERANDO que  referida  atitude  é  vedada

expressamente pela própria Constituição da República, in verbis: “Art. 37. § 1º

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela

não  podendo  constar  nomes,  símbolos  ou  imagens  que  caracterizem

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”;

CONSIDERANDO que é a Administração Pública, e não

seus agentes, a única e verdadeira autora dos atos estatais, pelo que a própria

Constituição  Federal  vedou  a  consignação  de  nomes  de  autoridade  e

servidores em publicidade de atos e programas; 

CONSIDERANDO  o teor da representação de fl.  05-06,
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de  que  se  depreende  que  o  Prefeito  de  Sítio  do  Mato/BA,  ALFREDO  DE

OLIVEIRA MAGALHÃES JÚNIOR, incidiu na prática de autopromoção ao afixar

sua fotografia pessoal e ao fazer o uso das cores da campanha no Posto de

Saúde  da  Família  do  Bairro  Caixa  D'Água,  fato  admitido  e  defendido  na

manifestação do Município (fl. 16);

CONSIDERANDO que o Município de Sítio do Mato/BA

recebe recursos federais para construção e manutenção de unidades da saúde

e  outros  prédios  e  serviços  públicos,  e  a  vinculação  do  serviço  público  à

imagem  pessoal  do  gestor  viola  os  princípios  da  impessoalidade  e  da

moralidade; 

CONSIDERANDO  a  prerrogativa  conferida  ao

MINISTÉRIO  PÚBLICO  para  expedir  RECOMENDAÇÕES,  no  exercício  da

defesa dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria

dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos

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

adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da LC nº 75/1993);

CONSIDERANDO,  por  fim, que  o  descumprimento  da

presente  recomendação  implicará  na  tomada  das  medidas  legais  cabíveis,

inclusive quanto à prática de ato de improbidade administrativa;

RESOLVE RECOMENDAR ao  Senhor  ALFREDO  DE

OLIVEIRA MAGALHÃES JÚNIOR, Prefeito do Município de Sítio do Mato/BA,

nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, que:

A)  REMOVA imediatamente,  às suas expensas e sem

utilização  de  recursos  públicos,  as  fotografias,  nomes,  cores, símbolos  ou

imagens que configurem promoção pessoal do chefe do executivo municipal ou

de qualquer agente público, existentes no PSF do Bairro Caixa d´água e em
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quaisquer obras públicas, em especial naquelas em que tenha havido ou haja o

emprego de recursos públicos federais;

B) ABSTENHA-SE  de  utilizar de  fotografias,  nomes,

cores, símbolos ou imagens que configurem promoção pessoal do chefe do

executivo municipal ou de qualquer agente público, em especial nas obras e

serviços em que haja o emprego de verbas públicas federais.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL adverte  que  a

presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto

às providências recomendadas,  sendo certo  que a omissão na adoção das

medidas recomendadas poderá ensejar o ajuizamento de ação de improbidade

administrativa, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.

Nesse  passo,  com  fundamento  no  art.  8º,  II,  da  Lei

Complementar  nº  75/93,  requisita-se,  desde  logo,  que  Vossa  Senhoria

informe,  em  até  20  (vinte)  dias,  se  acatará  ou  não  esta  recomendação,

apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

Em caso de acatamento desta recomendação, deverá o

Prefeito,  no  mesmo  prazo,  comprovar  a  retirada  das  fotografias,  nomes,

símbolos, cores ou imagens que configurem sua promoção pessoal.

Cientifique-se o representante a respeito da expedição

desta Recomendação.

Guanambi/BA, 20 de outubro de 2017.

ADNILSON GONÇALVES DA SILVA

Procurador da República
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