
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARCOVERDE

RECOMENDAÇÃO Nº 003/2020 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  PERNAMBUCO,  por  meio  da  4ª

Promotoria de Justiça de Arcoverde, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 127 e

129 da Constituição da República, pelos artigos 26, incisos I e V; e 27, parágrafo único,

único, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público;

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 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; 
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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  das  notícias  veiculadas  no  sítio  oficial  do  Município  de

Arcoverde-PE, de que se depreende que a Prefeita MARIA MADALENA SANTOS DE

BRITTO, incidiu na prática de autopromoção ao veicular notícias nas quais vinculam seu

nome e imagem aos atos oficiais praticados pelo Município de Arcoverde12;

CONSIDERANDO que, a par do carácter de orientação e correção de condutas desviadas,

a  recomendação  é  instrumento  que  tem  a  finalidade  de  explicitar  o  dolo  visando  à

responsabilização pela prática de atos ímprobos, ilícitos e de natureza criminal;

RESOLVE:

RECOMENDAR à  PREFEITURA MUNICIPAL DE  ARCOVERDE,  por  meio  da

Exma. Sra. Prefeita MARIA MADALENA SANTOS DE BRITO, que:

1) REMOVA ou ALTERE, incontinenti, às suas expensas, as notícias constantes do sí-

tio oficial do Município de Arcoverde – e outros veículos de comunicação oficial

1http://www.arcoverde.pe.gov.br/noticias/4445/arcoverde-prefeita-madalena-entrega-primeiro-hospital-de-  
campanha-do-sertao-do-moxoto 
2http://www.arcoverde.pe.gov.br/noticias/4419/prefeitura-de-arcoverde-prorroga-fechamento-das-atividades-  
nao-essenciais 

http://www.arcoverde.pe.gov.br/noticias/4445/arcoverde-prefeita-madalena-entrega-primeiro-hospital-de-campanha-do-sertao-do-moxoto
http://www.arcoverde.pe.gov.br/noticias/4445/arcoverde-prefeita-madalena-entrega-primeiro-hospital-de-campanha-do-sertao-do-moxoto
http://www.arcoverde.pe.gov.br/noticias/4419/prefeitura-de-arcoverde-prorroga-fechamento-das-atividades-nao-essenciais
http://www.arcoverde.pe.gov.br/noticias/4419/prefeitura-de-arcoverde-prorroga-fechamento-das-atividades-nao-essenciais
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do Município -  em que constem feitos realizados pelo Poder Público municipal

com referência expressa à sua pessoa e contendo imagens suas;

2) ABSTENHA-SE de utilizar de fotografias, nomes, cores, símbolos ou imagens que

configurem promoção pessoal da chefia do Poder Executivo Municipal ou de qual-

quer agente público em obras e serviços executados pelo Poder Público.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, requisita res-

posta em 5 (cinco) dias úteis acerca do acatamento ou não desta recomendação.

É importante advertir que o atendimento da presente recomendação será apurado nos autos

do  Inquérito  Civil  pertinente  e  o  descumprimento  deste  ato  recomendatório  implicará

demonstração de dolo suficiente  à caracterização do ato de improbidade administrativa

e/ou infração penal e ensejará a adoção, pelo Ministério Público, das medidas judiciais

cabíveis à espécie.

Ao  Técnico  Ministerial  a  de  apoio  ao  Gabinete  para  registro  no  SIM  e  adoção  das

seguintes providências iniciais:

a) Encaminhe-se cópia da presente recomendação ao Conselho Superior do Ministério

Público e ao CAOPPPS

b) Encaminhamento à destinatária para ciência, providências e manifestação escrita

conforme acima especificado. 

c) Aos meios de comunicação local a fim de que divulguem a presente recomendação

e aos destinatários para conhecimento, cumprimento e divulgação.

Arcoverde, 11 de maio de 2020.

 BRUNO MIQUELÃO GOTTARDI

Promotor de Justiça
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