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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ / MA

Inquérito Civil nº 1.19.001.000464/2013-10

RECOMENDAÇÃO n° 003/2017/GAB/PRM1-ACMC/IMPERATRIZ/MA, de 11 de

abril de 2017.

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o (a) cordialmente, venho por meio deste

RECOMENDAR, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/1993,

que, no prazo de 60 dias, contados do recebimento desta recomendação, sejam tomadas

todas  as  providências  necessárias  para  que  mais  nenhum  bem  público  municipal

(escolas, creches,  praças, ruas, avenidas, bairros, travessas,  praças,  ginásios, estádios,

hospitais,  veículos,  placas  e  todos  os  demais prédios  ou  obras  ou  locais  em  que

prestados  serviços  públicos  municipais)  aos  quais  tenham sido  atribuídos  nome de

pessoa viva permaneçam com este nome. Assim, RECOMENDO que sejam alterados os

nomes de todos os bens que se enquadrem em tal situação, vez que o artigo 37, §1º da

Constituição Federal e os artigos 1º, 2º e 3º da Lei n.º 6.454/77 proíbem a existência de

bens públicos que utilizem nome de pessoas vivas. 

Destaco, a título de advertência, que o não acatamento de tal

recomendação implicará propositura de Ação Civil Pública com o objetivo de que seja

aplicada a sanção estabelecida pelo artigo 4º da Lei n.º 6.454/77 (vedação de recebimento

de verbas federais, por meio de convênios, subvenções e auxílios). A título elucidativo,

envio  cópia  da  sentença  prolatada  pela  1ª  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de

Imperatriz/MA que determinou a suspensão de repasses de verbas públicas federais

(salvo quanto a verbas destinadas a saúde, assistência social e educação) ao Município

de Governador Edison Lobão, em razão de ilícito idêntico ao que se visa desfazer por
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meio desta.

Aproveito o ensejo para  requisitar, nos termos do artigo

8º, II da Lei Complementar n.º 75/1993, que sejam informados,  no prazo de 15 dias

úteis, todos os bens públicos municipais aos quais tenham sido atribuídos o nome de

pessoa viva. Advirto que o não fornecimento desta informação ou a prestação de

informações  falsas  ou  incompletas  implicarão  em  responsabilidade,  no  âmbito

criminal, além da caracterização de ato de improbidade administrativa.

Por  fim,  requisito  que  informações  quanto  ao

cumprimento desta recomendação e respectivos documentos comprobatórios sejam

encaminhados no prazo de 60 dias, contados do recebimento desta.

A partir da data da entrega da presente recomendação, o

Ministério  Público  Federal  considera  seus  destinatários  como  pessoalmente

cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por

quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão.

Por  fim,  faz-se  impositivo  constar  que  a  presente

recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não

excluindo  futuras  recomendações  ou  outras  iniciativas  com  relação  aos  agentes

supramencionados  ou  outros,  bem  como  com  relação  aos  entes  públicos  com

responsabilidade e competência no objeto.

Publique-se  cópia  da  presente  recomendação  no  sítio

eletrônico  desta  Procuradoria  da  República.  Cientifique-se  a  5°  Câmara  de

Coordenação e Revisão do MPF.

Imperatriz, 11 de abril de 2017.

ARMANDO CÉSAR MARQUES DE CASTRO

Procurador da República
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