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RECOMENDAÇÃO Nº 01/2018
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por sua Promotora de Justiça em exercício na Comarca de São
José de Campestre, Dra. Ana Patrícia Montenegro de Medeiros Duarte, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 129, incisos II e IX, da Constituição Federal, com fundamento no art. 127, caput, da Constituição Federal, no art. 
27, parágrafo único, IV, da Lei Federal nº 8.625/93; e, no art. 69, parágrafo único, alínea "d", da Lei Complementar 
Estadual nº 141/96; e,
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 em campanha eleitoral 
por determinado partido político, coligação ou candidato, pode ser caracterizado como símbolo voltado para a 
promoção pessoal deste;
CONSIDERANDO que as cores que identificam o PMDB, ao qual se encontra filiada a atual Prefeita Municipal de 
Serra de São Bento, senhora Wanessa Gomes de Morais, é predominantemente verde, sendo esta cor identificadora da 
prefeita enquanto candidata, inclusive nas últimas eleições municipais de 2016, verificada em cartazes, roupas e 
bandeiras utilizadas na campanha eleitoral passada;
CONSIDERANDO, finalmente, a denúncia no sentido de que prédios públicos do Município de Serra de São Bento, 
bem como as fardas do PROJOVEM estão sinalizadas com a cor verde;
RESOLVE RECOMENDAR a Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Serra de São Bento, senhora Wanessa 
Gomes de Morais, que:
a) Promova a pintura, às suas próprias custas, dos prédios públicos do Município de Serra de São Bento que porventura 
tenham sido pintados destacando-se a cor verde, aplicando-lhes cores neutras e que não proporcionem identificação 
com a sua pessoa, com o partido a que se encontra filiada ou com a coligação de que faz parte, bem como providencie a 
mudança nas cores dos fardamentos vinculados a programas municipais e que atualmente façam referência às cores do 
partido a que se encontra vinculada;
b) Informe, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas, apresentando documentos e fotos que as 
comprovem, bem como que utilizou recursos próprios para realizar as pinturas necessárias, advertindo-a, desde já, que 
serão adotadas todas as medidas judiciais cabíveis para dar cumprimento ao inteiro teor desta, não só para obtenção da 
obrigação de fazer, mas também no que tange ao ajuizamento da respectiva ação de improbidade administrativa.
Publique-se no DOE. Notifique-se.
São José do Campestre/RN, 07 de fevereiro de 2018.
Ana Patrícia Montenegro de Medeiros Duarte
Promotora de Justiça


