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RECOMENDAÇÃO N.º 04/2021-PJSJB

RECOMENDA ao município de São João
Batista/MA que se abstenha de utilizar em
bens e documentos públicos municipais
símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio da

Promotora de Justiça signatária, no exercício das atribuições conferidas pelos artigos

127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; art. 6º, XX, da Lei

Complementar Federal n. 75/93; art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal n. 8.625/93

e art. 26, inciso IV da Lei Complementar nº 013/91, e demais dispositivos pertinentes à

espécie,

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio

público e social, da moralidade e eficiência administrativas, na forma dos artigos 127,

caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei

nº 8.625/93;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir

recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa

lhe cabe promover;

CONSIDERANDO que, segundo o art. 37, caput, da Constituição Federal a

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados,
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do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que, com fulcro no art. 37, §1º da Constituição Federal, a

publicidade dos atos, programas, 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 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 nº 8.429/92);

CONSIDERANDO que os atos de improbidade administrativa implicarão

suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos

bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem

prejuízo da ação penal cabível (art. 37, §4º da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que, conforme divulgado na imprensa, a atual

administração municipal pretende utilizar em documentos e prédios públicos,

logomarca que faz referência a letra inicial da alcunha (“Mecinho”) e às cores

utilizados na campanha eleitoral do prefeito, qual seja, a letra “M” em formato de

coração;

CONSIDERANDO que segundo entendimento do Superior Tribunal de

Justiça, o ato de fazer promoção pessoal às custas do erário configura ato de

improbidade administrativa que causa lesão aos cofres públicos;

CONSIDERANDO que no Portal da Transparência não consta celebração

de contrato com empresa responsável pela confecção da logomarca e do slogan,

tampouco constam informações sobre o pagamento de tais valores;

CONSIDERANDO o iminente risco de prédios, documentos, bens públicos,

divulgação de campanhas e eventos públicos de São João Batista/MA serem alterados

e/ou confeccionados para neles fazer constar símbolo que remeta a promoção pessoal
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do Prefeito;

CONSIDERANDO que, se a publicidade dos atos, programas, obras,

serviços e campanhas dos órgãos públicos não pode acarretar promoção pessoal do

gestor público, com mais razão não é lícito à autoridade ou ao servidor público inserir

em bens públicos municipais ou que venham a ser entregues pela Prefeitura (uniforme

escolar, por exemplo) símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de

quem quer que seja, a exemplo da logomarca da atual gestão, sob pena de se violarem

os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da probidade, dentre

outros, além da literalidade do art. 37, §1º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a inserção de símbolo ou imagem característica da

atual administração municipal em bens públicos municipais ou que venham a ser

entregues pela Prefeitura possui a evidente intenção de atrelar a imagem daquela

gestão e, em consequência, da pessoa do Prefeito à prestação do serviço público e ao

município em si, o que, reitere-se, ofende aos princípios constitucionais da

administração pública e ao art. 37, §1º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a conduta descrita linhas atrás também demonstra

desapreço ao princípio republicano, tendo em vista a utilização de dinheiro público para

promover a gestão e a pessoa de um determinado Prefeito municipal, tratando-se a

coisa pública como se particular fosse;

CONSIDERANDO que a inserção em bens e documentos públicos

municipais, ou que venham a ser entregues pela Prefeitura, de símbolos ou imagens

que caracterizem promoção pessoal de quem quer que seja, a exemplo da logomarca

divulgada pela atual gestão na qual se verifica estar atrelada às imagens divulgadas

durante a campanha eleitoral do prefeito eleito, configura ato de improbidade

administrativa violador dos princípios da administração pública, nos termos do art. 11

da Lei 8.429/1992, impondo a atuação repressiva do Ministério Público na defesa do

ordenamento jurídico e da moralidade administrativa;
 

RECOMENDA ao Município de São João Batista/MA, na pessoa do Prefeito,

Sr. Émerson Lívio Soares Pinto, que:
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SUSPENDA, de imediato, qualquer pintura, impressão oua.
outro tipo de inserção ou veiculação em prédios, documentos,

bens públicos móveis, (como uniforme escolar, por exemplo)

ou imóveis, publicidade dos atos, programas, serviços e

campanhas do Município e respectivos Órgãos e Secretarias

que contenha a logomarca veiculada pelo município que faz

referência a letra inicial da alcunha (“Mecinho”) e às cores

utilizados na campanha eleitoral do prefeito, qual seja, a letra

“M” em formato de coração, procedendo, ainda, à IMEDIATA

REMOÇÃO de todas as modificações eventualmente já

realizadas, mediante nova pintura e nova confecção de

material gráfico  com cores que não infrinjam o princípio da

impessoalidade, tudo às expensas do Chefe do Poder

Executivo Municipal, sem ônus à municipalidade, no prazo

de 20 (vinte) dias; 

b) ABSTENHA-SE de pintar prédios públicos, adquirir bens

móveis e fardamentos que utilizem a logomarca veiculada pelo

município que faz referência a letra inicial da alcunha

(“Mecinho”) e às cores utilizados na campanha eleitoral do

prefeito, qual seja, a letra “M” em formato de coração;

c) UTILIZE, preferencialmente, o Brasão Oficial do Município

de São João Batista/MA em quaisquer representações

oficiais e extraoficiais, poupando-se, desta forma, gastos e

tempo desnecessários quando da elaboração dos logotipos

que vinham sendo utilizados e modificados a cada gestão do

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotoria de Justiça da Comarca de São João Batista

_

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das
políticas públicas

Rua Francisco Américo65.225-000, SAO JOAO BATISTA - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento REC-PJSJB,
Número do Documento 42021 e Código de Validação 4E34942101.

4



Poder Executivo;  

d) ENCAMINHE a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10

(dez) dias, informações sobre as providências tomadas,

inclusive no que concerne ao ressarcimento pelo atual

gestor, com recursos pessoais, ao Município de São João

Batista/MA, das despesas eventualmente contratadas para

confecção da logomarca veiculada pelo município que faz

referência a letra inicial da alcunha (“Mecinho”) e às cores

utilizados na campanha eleitoral do prefeito, qual seja, a letra

“M” em formato de coração.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL adverte que esta

recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas

implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, em

sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda,

virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais e/ou morais suportados

pela Administração Pública e pela coletividade, inclusive mediante ação civil pública por

ato de improbidade administrativa.

Cientifique-se o Prefeito PESSOALMENTE ou através da Procuradoria do
Município.

Remeta-se, para conhecimento, à Câmara Municipal de São João Batista/MA,
com requerimento de leitura em plenário.

O não cumprimento da recomendação contida neste expediente ensejará a
tomada das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

Cópia da presente recomendação será encaminhada, outrossim, para
conhecimento e divulgação no Diário Eletrônico do MPMA, através do Setor de
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Coordenação de Documentação e Biblioteca cópia da peça original assinada, além de
seu inteiro teor a ser encaminhado ao e-mail diarioeletronico@mpma.mp.br.

Publique-se e cumpra-se.

São João Batista, data do sistema.

* Assinado eletronicamente

NATÁLIA MACEDO LUNA TAVARES
Promotora de Justiça
Matrícula 1071806

Documento assinado. São João Batista, 15/01/2021 15:11 (NATÁLIA MACEDO LUNA TAVARES)

Documento assinado. São João Batista, 15/01/2021 15:11 (NATÁLIA MACEDO LUNA TAVARES)
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