
 

 

 
Porto Esperidião-MT, 21 de setembro de 2022. 

 
Ofício Circular n. º 322/2022/GPPE 

  
 

Aos Senhores Secretários Municipais 
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT 
 
 
Assunto: observação da exigência quanto a edição e publicização de atos administrativos. 
 
Ref: Notificação Recomendatória Nº 005/2022 – SIMP nº 000496-075/2022. (Promotoria de 
Justiça da Comarca de Porto Esperidião-MT) 

 
 

Senhores Secretários, 

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a 

Notificação Recomendatória Nº 005/2022 – SIMP nº 000496-075/2022 da Promotoria de 

Justiça da Comarca de Porto Esperidião-MT, que recomenda: 

1) Sejam observadas as exigências doutrinárias e legislativas para a criação/edição 

de atos administrativos, os quais, como regra, devem possuir a “forma escrita”, dentre outros 

requisitos necessários a torná-los existentes, válidos e eficazes; 

2) Seja conferida a devida publicidade aos atos administrativos do Município, 

por meio da disponibilização de cópia do documento físico nas respectivas repartições públicas, 

átrio da Prefeitura Municipal e através da publicação de documentos nos veículos de imprensa 

e sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião/MT, sem prejuízo de sua 

publicização por outros meios de comunicação disponíveis;  

Sendo o que havia para a oportunidade, coloco-me à disposição para o necessário. 

Cordialmente, 

 

 

Martins Dias de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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SIMP nº 000496-075/2022

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº   005  /2022  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  por  meio  do

agente signatário, no exercício de suas atribuições legais, mormente no arts. 127 e 129 da CF/88;

c/c arts. 25 e 26 da Lei Federal nº 8.625/93; c/c arts. 60 e 61, X, da LC Estadual nº 416/2010, bem

como nos termos do artigo 67 e seguintes da Resolução nº 052/2018 – CSMP/MPMT; e

CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público, de ofício ou mediante

provocação,  nos  autos  de  inquérito  civil,  de  procedimento  administrativo  ou  procedimento

preparatório, poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e

interesses que lhe incumba defender, conforme disposto no art.  69 da Resolução nº 052/18 –

CSMP/MPMT;

CONSIDERANDO que após o século XVIII a Administração Pública começou a

colocar em prática a  vontade popular emanada pelas determinações do Parlamento, de forma

que,  antes  de  agir  concretamente  na  aplicação  da  lei,  o  Poder  Público  passou  a  ser

obrigado a expedir uma declaração de vontade (ato administrativo) anunciando a decisão

adotada, como requisito legitimador da sua futura atuação1; (g. n).

CONSIDERANDO que  o  ato  administrativo pode  ser  definido  como  a

declaração do Estado ou de quem o represente, o qual produz efeitos jurídicos imediatos, com

observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle posterior pelo Poder

Judiciário2; (g.n.).

CONSIDERANDO o  entendimento  doutrinário  majoritário  no  sentido  de  “a

Administração Pública não pode iniciar qualquer atuação material sem a prévia expedição

do ato administrativo que lhe sirva de fundamento”, isto porque, o “ato administrativo é a

fonte e o limite material da atuação da Administração”¹; (g.n.).

1 MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo.11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 34. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
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CONSIDERANDO que  todo  ato  administrativo  deve  obediência  ao  atos

normativos  que  lhe  dão  guarida,  razão  pela  qual  o  ente  “não  pode  atuar  contra  legem

(contrariando a lei) ou praeter legem (fora da lei), deve agir secundum legem (conforme a lei)”¹.

CONSIDERANDO que, como todo ato jurídico, o ato administrativo está sujeito a

teoria pontesiana (tripartite), quais sejam: a) existência; b) validade; c) eficácia, sendo que, em

síntese, o plano da existência consiste no cumprimento do ciclo de formação do ato, já o plano da

validade envolve a conformidade com os requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico para

a correta prática do ato administrativo e o plano da eficácia está relacionado com a aptidão do ato

para produzir efeitos jurídicos¹; (g. n).

CONSIDERANDO que, dentre os planos retromencionados, destaca-se o plano

da existência, cujos elementos primordiais para sua aplicação consistem no  conteúdo e  forma,

sendo que o primeiro elemento (conteúdo) resume-se na necessidade de constatação de conduta

decorrente do ato¹;

CONSIDERANDO  que o elemento “forma”,  por  sua vez,  é denominado pelo

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello como “exteriorização do conteúdo”, sendo certo

que  não  haverá  ato  administrativo  se  o  conteúdo  não  for  divulgado  pelo  agente

competente¹;

CONSIDERANDO que  o  Direito  Administrativo  a  ausência  de  forma ou

conteúdo nos atos caracterizam-se como defeito que os tornam inexistentes¹;

CONSIDERANDO, ainda, que no Plano da Validade analisa-se a conformidade

do ato administrativo com os requisitos fixados no ordenamento para sua correta produção; nesse

contexto, o juízo de validade pressupõe a existência do ato, razão pela qual só se pode falar em

ato válido ou inválido após o integral cumprimento do seu ciclo de formação¹;

CONSIDERANDO que um dos requisitos para aferir as condições de validade do

ato administrativo é a “forma”, a qual, segundo a corrente clássica (majoritária) defendida pelo

doutrinador Hely Lopes Meirelles, é requisito vinculado no ato administrativo, que, como regra,

deve  observar  a  forma  escrita,  admitindo-se  excepcionalmente  atos  gestuais,  verbais  ou

expedidos visualmente por máquinas, como é o caso dos semáforos, especialmente em casos de
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urgência  e  transitoriedade  da  manifestação,  lado  outro,  imperioso  sublinhar  que  diante  da

necessidade de controle de legalidade, o cumprimento da forma legal é sempre substancial para

a validade da conduta¹;

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento  desta Promotoria  de Justiça

notícia de suposta  irregularidade no calendário escolar  da Escola Municipal  Dona Lila  Hill  de

Souza, localizada na Comunidade Vila Picada, Município de Porto Esperidião/MT, tendo em vista

a alteração no período de férias após a finalização do 2º bimestre pelo órgão de educação, sem,

no entanto, apresentar esclarecimentos aos pais/responsáveis pelos alunos sobre o motivo do

acréscimo de dias no referido recesso escolar, tampouco se tal ajuste respeitou a quantidade de

aulas/carga horária mínima exigida pela Lei nº 9.394/96;

CONSIDERANDO que  após  expedição  de  ofício  ao  órgão  municipal  para

apresentação de esclarecimentos, observa-se que, em que pese a justificativa utilizada pela Ilma.

Secretária  Municipal  de  Educação  para  a  tomada  da  referida  decisão,  a  qual  encontra-se

revestida de razoabilidade e ausência de prejuízos aos estudantes, não houve o atendimento dos

elementos  mínimos para  a  formalização de ato  administrativo  existente e  válido,  tendo como

exemplo, a inobservância da “forma escrita” e sua devida publicização;

CONSIDERANDO que à luz do art. 37 da CF/88, a legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência são princípios norteadores da Administração Pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

CONSIDERANDO que o princípio da publicidade pode ser definido como o

dever de divulgação oficial dos atos administrativos (art.  2º,  parágrafo único,  V, da Lei n.

9.784/99),  ou  melhor,  trata-se  de  princípio  que  prevê  o  livre  acesso  dos  indivíduos  a

informações de seu interesse e de transparência na atuação administrativa¹;

CONSIDERANDO que o  art.  5º,  XXXIII,  da CF/88, assegura que “todos têm

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 
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CONSIDERANDO  a necessidade da exposição dos atos administrativos,  por

escrito,  pela Administração Pública,  a fim de que seja possibilitado o acesso dos usuários a

registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º,

X e XXXIII, e no art. 37, §3º, inciso II, da CF/88, assegurando ao usuário o direito de contestar,

recorrer ou tão somente tomar conhecimento do teor do ato administrativo;

CONSIDERANDO, por fim, que o artigo 27, § único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93,

e o artigo 47, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 25/98, preveem, dentre as atribuições

do Ministério  Público,  expedir  recomendações visando à melhoria dos serviços públicos  e de

relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba

promover, fixando prazo razoável para a adoção de providências cabíveis;

RESOLVE:

RECOMENDAR à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/MT,

representado pelo Exmo. Prefeito Sr. Martins Dias de Oliveira, e a todas as SECRETARIAS DO

MUNICÍPIO  DE  PORTO  ESPERIDIÃO/MT,  representados  pelo(a)s  Ilmo(a)s.  Secretário(a)s

Municipais, o que segue:

1) Sejam  observadas  as  exigências  doutrinárias e  legislativas para  a

criação/edição de atos administrativos, os quais, como regra, devem possuir a “forma escrita”,

dentre outros requisitos necessários a torná-los existentes, válidos e eficazes;

2) Seja  conferida  a  devida  publicidade aos  atos  administrativos  do

Município, por meio da disponibilização de cópia do documento físico nas respectivas repartições

públicas, átrio da Prefeitura Municipal e através da publicação de documentos nos veículos de

imprensa e sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião/MT, sem prejuízo de

sua publicização por outros meios de comunicação disponíveis;

3) Para  o atendimento dos itens “1”  e “2”,  seja elaborado  Portaria ou  Ofício

Circular pelo  Poder  Executivo Municipal,  direcionado aos agentes públicos,  sobre  o dever  de

cumprimento das exigências explicitadas e relativas aos atos administrativos em geral;
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3.1) Promova-se a devida publicidade da respectiva Portaria ou Ofício Circular

no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião/MT e no Diário Eletrônico da

Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM/MT);

4) Seja  publicizado no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Porto

Esperidião/MT  e  demais  meios  de  comunicação  disponíveis  informação  sobre  a  alteração

promovida  no  calendário  das  escolas  municipais  sediadas  na  zona  rural  desta  urbe,

devendo,  na  oportunidade,  esclarecer  que  a  referida  alteração  atendeu  à  quantidade  de

aulas/carga  horária  mínima  exigida  pela  Lei  nº  9.394/96,  bem  como  indicar  canais  de

comunicação (telefone, WhatsApp e endereço de e-mail funcional) para que os usuários possam

estabelecer  contato  com  o  órgão  responsável,  caso  tenham  o  interesse  de  dirimir  eventuais

dúvidas;

Registre-se que deverão ser encaminhadas a este Órgão Ministerial, por escrito,

informações acerca do acatamento ou não da presente recomendação, no prazo máximo de 10

(dez)   dias  ,  a  contar  do  recebimento,  apresentando  documentos  comprobatórios  relativos  ao

cumprimento da recomendação em tela, no prazo máximo de 20 (vinte) dias;

Encaminhe-se cópia da presente Notificação Recomendatória a todas as

Secretarias do Município de Porto Esperidião para conhecimento.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2022.

Bruno Franco Silvestrini

Promotor de Justiça
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