
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UMARIZAL
Rua Zenon de Sousa, s/n, Centro - Umarizal/RN, CEP 59.865-000
Telefone/Fax: (84) 3397-2678 – mp-umarizal@mp.rn.gov.br
RECOMENDAÇÃO  Nº 003/2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio da Promotora de Justiça Substituta ao final assinada, no uso das 
atribuições que lhe são legalmente conferidas, com fulcro no art. 129, inciso III, da Constituição da República, arts. 25, 
IV, e 26, I, da Lei 8.625/1993, arts. 1º, III, e 8º, §1º, da Lei 7.347/1985, 62, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 
141/96 e, ainda,
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para
a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
impessoalidade e moralidade, insculpidos no art. 37 da Constituição da República;
CONSIDERANDO dispor o parágrafo primeiro do art. 37 da Carta Magna que “ 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, segundo ensinamentos de Hely Lopes Meireles, “ o princípio da impessoalidade referido na 
Constituição de 1988 (art. 37, caput) nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao 
administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de 
direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Esse princípio também deve ser 
entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas 
(CF, art. 37, § 1º)”;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 11, prevê que o desrespeito aos princípios 
constitucionais, dentre os quais o princípio da impessoalidade, constitui-se em ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, que a utilização de símbolos que caracterizem a promoção pessoal de agentes públicos é 
vedada pelo ordenamento jurídico pátrio;
CONSIDERANDO que o uso de cores, na gestão pública, coincidentes com aquelas utilizadas por determinado partido 
político, coligação ou candidato, pode ser caracterizado como símbolo voltado para a promoção pessoal deste;
CONSIDERANDO que o azul é a cor identificadora dos Democratas, partido político que a atual Prefeita 
Constitucional de Umarizal é filiada, consoante verificado em seu sítio na internet;  
CONSIDERANDO, finalmente, que os prédios e equipamentos públicos estão sendo pintados de azul, como: paradas 
de ônibus, açougue público, praça,  parque de exposições e quadra de esporte;
RESOLVE RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Umarizal/RN que:
a) Suspenda imediatamente a pintura da cor azul de todas as fachadas e interiores dos prédios e equipamentos públicos 
situados no Município de umarizal/RN;
b) Adote todas as providências necessárias, no prazo de 30 dias, para que, às suas expensas e sem o gasto de dinheiro 
público, sejam aplicadas nos prédios públicos que foram pintados a cor azul, outras cores que não proporcionem 
identificação com a sua pessoa, com o partido a que se encontra filiado ou com a coligação de que esta faz parte;
Por fim, requisita-se que seja encaminhada resposta por escrito a esta Promotoria, no prazo máximo de dez dias, 
informando e demonstrando as providências adotadas para o cumprimento desta recomendação, sob pena de adoção das
medidas cabíveis.
Comunique-se ao Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, 
adotando-se todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente recomendação. 
Engracia Guiomar Rego Bezerra Monteiro
Promotora de Justiça Substituta


