
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Promotoria de Justiça de Porto Esperidião

        

URGENTE

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N.º 014/2020

NOTIFICADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO E

ASSESSORIA DE IMPRENSA DE PORTO ESPERIDIÃO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio de sua Promotora de Justiça, no uso de

suas atribuiçoees constitucionais e legais, com fundamento na Lei Federal n° 8.625/93, artigos 27 e 80,

NOTIFICA e RECOMENDA o que se segue:

1. Considerando ser  o  Ministerrio  Purblico  instituiçaeo  permanente,  essencial  an

funçaeo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídirdica, do regime democrartico e

dos interesses sociais e individuais indisponídirveis (artigo 127 da Constituiçaeo da Repurblica);

2. Considerando  que cabe ao Ministerrio Purblico a salvaguarda da Carta Magna,

tendo o dever de fiscalizar o devido cumprimento por parte da Administraçaeo Purblica dos princídirpios a

ela ídirnsitos, conforme estabelece o artigo 37 que assim dispoee: aA administraçaeo purblica direta, indireta

ou fundacional de qualquer dos Poderes da Uniaeo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municídirpios

obedecerar aos princídirpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (...)”;

3. Considerando  que  deve  a  Administraçaeo  Purblica,  deste  modo,  guiar-se  em

todos  os  seus  atos  por  tais  princídirpios,  principalmente  no  que  tange  a n publicidade  de  seus  atos,

programas, obras, serviços e campanhas, cabendo ao orrgaeo ministerial sua fiscalizaçaeo; 

4. Considerando  o  disposto  no  parargrafo  1º  do  art.  37  da  Constituiçaeo  da

Repurblica que estabelece que: aArt. 37, § 1º CF: A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e

campanhas dos orrgaeos purblicos deverar ter cararter educativo, informativo ou de orientaçaeo social, dela

naeo podendo constar nomes, sídirmbolos ou imagens que caracterizem promoçaeo pessoal de autoridades

ou servidores purblicos”;
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5. Considerando  que  a  inobservanncia  deste  preceito  constitucional  e  o

desrespeito aos princídirpios da legalidade, impessoalidade e moralidade (protegidos na norma em foco)

caracterizam a promoçaeo pessoal do administrador purblico, configurando, consequentemente, ato de

improbidade administrativa;

6. Considerando que o espídirrito dessa norma naeo er proibir a publicidade dos atos

administrativos ou de governo, mas, sim, como brilhantemente expons Carmem Lurcia Antunes Rocha,

vedar o culto ao personalismo, an promoçaeo pessoal de autoridades ou servidores purblicos;

7. Considerando que o Municídirpio naeo se confunde com a figura do administrador

purblico.  O  Municídirpio  naeo  se  reduz  a n dimensaeo  pessoal  do  mandatarrio  popular.  A  exigenncia

constitucional de impessoalidade na regenncia dos negorcios administrativos representa consequenncia

direta  da  matriz  republicana  que  repele  quaisquer  concepçoees  fundadas  na  teoria  patrimonial  do

Estado e o culto ao personalismo. 

8. Considerando que  a  consequenncia  disto  e r de  que  so r podem  ser  utilizados

sídirmbolos, frases, imagens etc. absolutamente impessoais, prorprios do orrgaeo e naeo os vinculados a este

ou aquele agente, pois se assim fosse contornar-se-ia o orbice constitucional na medida em que cada

governante adotaria seus prorprios e particulares e naeo os oficiais e legalmente estabelecidos como

sinais do orrgaeo perene e imutarvel.

9. Considerando que na gestaeo da atual administraçaeo municipal, o que se ven er a

frequente  promoçaeo  pessoal  do  atual  Prefeito,  Martins  Dias  de  Oliveira,  do  Vice-Prefeito,  Antonnio

Carlos  Laudivar  Ribeiro,  dentre  outros  servidores  purblicos  da  Prefeitura  Municipal,  atravers  da

divulgaçaeo  de  vídirdeos,  fotografias,  propagandas  em  redes  sociais  (pessoais  e  institucionais)

configurando  incontestarvel  promoçaeo  pessoal,  sem  qualquer  cararter  educativo,  informativo,  ou

educaçaeo  social;  em  conduta  deliberada  de  desrespeito,  afronta  aos  ditames  da  Constituiçaeo  da

Repurblica;

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO expede  a  presente

recomendaçaeo a Prefeitura Municipal de Porto Esperidiaeo e a Assessoria de Imprensa do Municídirpio de

Porto Esperidiaeo, notificando-os para que, IMEDIATAMENTE adote as seguintes:

1- Que a Prefeitura de Porto Esperidiaeo guie-se em todos os seus atos, em especial

na divulgaçaeo de notídircias e fatos de obras e serviços realizados,  em todos os

locais de divulgaçaeo, incluindo o sídirtio eletronnico evitando a promoçaeo pessoal de

qualquer agente polídirtico ou servidor purblico no que tange an publicidade de seus
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atos, programas, obras, serviços e campanhas, conforme os ditames do parargrafo

1°  do  mencionado  artigo  1°  do  mencionado  artigo  37  da  Constituiçaeo  da

Repurblica, "A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos

orrgaeos  purblicos  devera r ter  cararter  educativo,  informativo  ou  de  orientaçaeo

social,  dela  não  podendo  constar  nomes,  símbolos  ou  imagens  que

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."

2- Que a Prefeitura de Porto Esperidiaeo na divulgaçaeo de informaçoees an populaçaeo

deixe  IMEDIATAMENTE  de  fazer  referenncia  a n pessoa  fídirsica  do  Prefeito,  Vice-

Prefeito ou outro servidor purblico,  utilizando apenas expressoees impessoais e

oficiais  (Prefeitura  de  Porto  Esperidiaeo,  Secretaria  Municipal  de  Saurde,

Secretaria de Assistenncia Social, etc.); 

3- Que  a  Prefeitura  de  Porto  Esperidiaeo  REMOVA  imediatamente,  às  suas

expensas  e  sem  utilização  de  recursos  públicos,  as  fotografias,  nomes,

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

executivo  municipal  ou  de  qualquer  agente  purblico,  existentes  em  todos  os

orrgaeos purblicos municipais; 

4- Que a Prefeitura de Porto Esperidiaeo, 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 purblicas municipais;

5- Que  o  Prefeito  de  Porto  Esperidiaeo  e  o  Vice-Prefeito  ABSTENHAM-SE  de

participar pessoalmente de entregas de cestas barsicas, alimentos, etc em prol da

populaçaeo  carente,  em  especial,  neste  momento  de  pandemia  do  COVID-19,

tendo em vista a nídirtida finalidade de promoçaeo pessoal com fins eleitoreiros;

6- Que a Prefeitura Municipal de Porto Esperidiaeo den ampla publicidade an presente

recomendaçaeo,  cientificando  todos  os  servidores,  e  assessores  de  imprensa,

atravers dos meios cabídirveis e com sua divulgaçaeo nos orrgaeos de publicaçaeo dos

atos oficiais da Prefeitura Municipal, nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei

Federal  n°  8.625/1993,  promovendo a  publicaçaeo  e  manutençaeo  da  presente

RECOMENDAÇAOO inclusive no sitio eletronnico onde foi promovida a publicidade

ora objeto de anarlise, no campo "notídircia" pelo prazo de 90 dias.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para resposta acerca desta recomendaçaeo1.

1 A resposta deve ser encaminhada ao e-mail: portoesperidiao@mpmt.mp.br
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Ressalto que a omissaeo das medidas recomendadas nesta notificaçaeo poderar ensejar a

responsabilizaçaeo cídirvel, administrativa e criminal dos agentes responsarveis, alerm de outras medidas

judiciais voltadas ao atendimento dos interesses da coletividade.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Porto Esperidiaeo/MT, 15 de abril de 2020.

Natália Guimarães Ferreira

Promotora de Justiça
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