
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 4, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018

Procedimento  Preparatório  nº  1.26.002.000155/2017-11.  Representante:

Atailton Carlos Tavares da Silva. Representado: Renya Carla Medeiros da

Silva  (Prefeita  de  Passira).  "Apurar  suposto  desrespeito  ao  princípio  da

impessoalidade no âmbito do Município de Passira/PE, no que diz respeito à

pintura de prédios públicos com as cores da campanha eleitoral da candidata

eleita, no ano de 2017.”

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  NO  MUNICÍPIO  DE  CARUARU,  pelo

Procurador  da República signatário,  no exercício  de suas  atribuições  constitucionais  e  legais  e,

especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º,

6º, 7º e 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução

CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006 e;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal 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 (art. 129, inc. III, da CF/88);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados

na Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, II,

da CF/88);

CONSIDERANDO  a  tramitação  do  Procedimento  Preparatório  no  âmbito  desta

Procuradoria da República mediante o recebimento da representação de fls. 04/13;

CONSIDERANDO o teor da comunicação inicial, a qual faz menção a irregularidades

perpetradas no âmbito da Prefeitura de Passira, no ano de 2017, as quais consistem na pintura de

prédios públicos com cores diversas daquelas que são as oficiais do Município, contudo coincidem

com as cores da campanha eleitoral da prefeita eleita.

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento da instrução;

RESOLVE:

http://www.lex.com.br/doc_20790453_RESOLUCAO_N_87_DE_3_DE_AGOSTO_DE_2006.aspx
http://www.lex.com.br/doc_20790453_RESOLUCAO_N_87_DE_3_DE_AGOSTO_DE_2006.aspx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


Instaurar  Inquérito  Civil  destinado  a  “Apurar  suposto  desrespeito  ao  princípio  da

impessoalidade no âmbito do Município de Passira/PE, no que diz respeito à pintura de prédios

públicos com as cores da campanha eleitoral da candidata eleita, no ano de 2017”, determinando a

remessa  dessa  portaria  e  dos  documentos  anexos  à  Subcoordenadoria  Jurídica  para  registro  e

autuação como Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, bem como para

realização das comunicações e publicações de praxe.

À Subcojur para registros e providências pertinentes.

Após, determina-se à Secretaria:

a)  Que  seja  oficiada  à  prefeitura  do  município  de  Passira  para  que  encaminhe  a

documentação comprobatória – fotos, notas fiscais, etc. - da efetiva adequação das pinturas dos

prédios públicos ao regramento legal, com cópia do ofício de fl. 28.

b) Que seja oficiada à Câmara de Vereadores de Passira para que encaminhe cópia da

Lei nº 01/2017, não da Lei nº 693/2017, com cópia dos ofícios já enviados e respectivas respostas –

fls. 26; 29; 30; 33; 34 e 35.

Cumpra-se.  Após a chegada das informações requeridas ou o decurso do prazo para

tanto, façam conclusos os autos.

JOÃO BERNARDO DA SILVA
Procurador da República em exercício cumulativo

Este texto não substitui o  publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 23 mar. 2018. Caderno Extrajudicial,
p. 23.
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http://textual.pgr.mpf.mp.br/aplicativos/bases/DiarioMPF/EDMPF-EXT/DMPF-EXTRAJUDICIAL-2018-03-22.pdf

