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URGENTE 

 

Nova Crixás-GO, 11 de outubro de 2019 às 17h00min.  

 

Ao Senhor 

Ailton José Barretos– Prefeito Municipal de Nova Crixás-GO 

  

Assunto: Suspensão de serviços públicos essenciais e violação dolosa a princípios 

administrativos (art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa). 

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Promotor 

de Justiça signatário, com amparo nos termos do art. 127 e art. 129, III da Constituição 

Federal de 1998, art. 25, IV, alínea “b” da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

(Lei 8.625/93), e art. 47, VII da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado 

de Goiás (Lei Complementar 25/98), ex vi do disposto no art. 201, §5º, alínea “c”, da Lei 

nº 8.069/90 encaminha a Vossa Senhoria a RECOMENDAÇÃO nº 016/2019, exarada 

com esteio na fundamentação seguinte: 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa do 

patrimônio público e social, da moralidade, da impessoalidade e da 

eficiência administrativa, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso 

III, da Constituição Federal; artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei n.º 

8.625/93;  

 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público, consoante previsto no 

artigo 47, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n.º 25/98, expedir 

recomendações visando o efetivo respeito aos interesses, direitos e 

bens cuja defesa lhe cabe promover; 
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CONSIDERANDO que são princípios norteadores da administração 

pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 

eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF; 

 

CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito 

fundamental à boa administração pública, que configura “o direito 

fundamental à administração pública eficiente e eficaz, proporcional 

cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, 

imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena 

responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas”1; 

 

CONSIDERANDO o escopo de vedação à grave agressão aos direitos 

fundamentais conectados à boa administração pública, bem como a 

vedação à grave agressão às normas da cultura político-administrativa, 

mormente em se considerando que a probidade administrativa é uma 

das modalidades de moralidade administrativa, merecedora de especial 

consideração da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que o art. 11, da Lei nº 8.429/92 reza que “constitui 

ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições”; 

 

CONSIDERANDO que "A realização dos Direitos Fundamentais não 

é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário 

nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da 

vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez 

                                            
1  FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 36. 
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quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 

1.185.474/SC, Rei. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

29.4.2010). 7. Recurso Especial provido, "(grifos acrescidos) (REsp 

1068731/RS, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/02/2011, DJe 08/03/2012); 

 

CONSIDERANDO que “ao agente público não é permitido atuar da 

mesma maneira que é permitida ao particular, ou seja, de maneira 

pessoal, que não prevista em lei, defendendo interesses que não os 

públicos. Ao gestor público, predomina a responsabilidade pelo social, 

acima de suas condutas e convicções pessoais, condutas essas que 

devem ser pautadas pela Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e pela Eficiência”. – (MOTA, ANDRE, In, Atos de 

Improbidade Administrativa. Recanto das letras. 2011); 

 

CONSIDERANDO que o parágrafo primeiro do art. 37, § 1º, da 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, dispõe 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 no bojo do Inquérito Civil nº 201900733419 

apurou-se que o Prefeito Municipal de Nova Crixás promoveu a 

divulgação em redes sociais, mídias e carros de som da prefeitura 

e contratados informação com o seguinte conteúdo: “as empresas 

de limpeza pública, coleta de lixo, casa de apoio em Goiânia, médicos 

psiquiatras, pediatras, psicólogos, contratos com várias prestadoras de 

serviço, funcionários comissionados serão dispensados. Haverá uma 

paralisação geral em todos os atendimentos, inclusive a folha de 

pagamento até o início de janeiro de 2020. Resultado da Ação dos 
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Vereadores Neinho, Eris, Maurivan, Vardelan e Euraldo que não 

aprovaram a suplementação de recursos e trabalham contra o 

recebimento de impostos, traindo a todos, principalmente os mais 

carentes” 

 

CONSIDERANDO que conforme informado pela Câmara de Vereadores 

de Nova Crixás a nova suplementação não foi aprovada em razão da 

falta de prestação de contas do Prefeito Municipal, o que se trata de 

um dever constitucional e figura como improbidade administrativa 

prevista no artigo 11, inciso VI da Lei nº 8.429/92; 

 

CONSIDERANDO que a aprovação de suplementação de recursos 

deve atender os critérios previstos no artigo 43, da Lei nº 4.320/64, 

dentre os quais depende da exposição justificada e a incidência de uma 

das hipóteses autorizadoras previstas no §1º; 

 

CONSIDERANDO que a publicidade de atos públicos não deve ser 

utilizada para fins pessoais e tampouco para ataques a membros do 

parlamento, sobretudo quando a aprovação ou não do crédito 

suplementar insere-se no mais comezinho aspecto de garantia da 

separação de poderes e qualquer desvio neste aspecto infringe de 

forma dolosa do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa;  

 

CONSIDERANDO que a utilização de argumentos de terror em face 

da população de Nova Crixás, divulgando a interrupção de serviços 

públicos essências sem qualquer tipo de ato prévio de motivação 

sobre o cumprimento de prioridades e vinculações Constitucionais 

e Legais, também afronta dolosamente o princípio da impessoalidade e 

publicidade (art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa); 
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CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual editada no ano 

anterior já deveria prever os gastos necessários para 

adimplementos das despesas públicas, sendo que por essa razão a 

suplementação de recursos afigura como hipótese excepcional a 

depender de ato justificado e, sobretudo, indicando a origem da verba, 

sob pena de tal ato não possuir qualquer validade; 

 

CONSIDERANDO que é imprescindível que o orçamento seja 

contingenciado, de acordo com as regras e os parâmetros legais, 

inclusive observando as prioridades de investimento nas áreas 

mais sensíveis à população. Tudo deve ser feito de modo motivado 

e com publicidade. A Administração não deve agir na sombra, na 

surdina, escondendo os problemas econômicos e financeiros e tomando 

medidas que, apesar de usuais, representam fraude à legislação; 

 

CONSIDERANDO que anteriormente à divulgação dos referidos 

áudios e vídeos, inclusive valendo-se de publicidade custeada pelo 

poder público, não houve divulgação para a população de Nova 

Crixás acerca da necessidade de contingenciamento de recursos, 

pois a aprovação da suplementação orçamentária em nenhum 

momento deveria ser encarada com certa no planejamento de gestão, 

sobretudo porque é IMPRESCINDÍVEL a indicação da origem de tal 

crédito; 

 

RESOLVE, a fim de que no futuro não se alegue ignorância quanto à 

extensão dos efeitos e ilegalidade dos atos, RECOMENDAR a Vossa 

Excelência que tome as seguintes providências: 

 

a) abstenha-se de promover a interrupção de qualquer serviço 

público essencial tais como saúde, limpeza pública, educação e 

segurança pública; 
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b) caso verifique a necessidade contingenciamento de recursos para 

atender os serviços públicos essenciais, em razão da instabilidade 

financeira narrada em vídeo pelo Chefe do Executivo Municipal, 

adote a seguintes providências: 

  

b.1 promova a interrupção de contratos que não atinjam 

serviços públicos essenciais, tais como aqueles efetivamente 

ligados à atividade meio da administração pública; 

 

b.2 promova a redução de gastos com pessoal, rescindindo o 

vínculo com todos os servidores comissionados, 

terceirizados ou contratados que não impactem diretamente 

na prestação de serviços públicos essenciais, observando o 

disposto no artigo 23 da LRF no que diz respeito ao excesso de 

gasto com pessoal; 

 

b.3 abstenha-se de efetivar o empenho e liquidação de 

qualquer despesa que não seja relacionada diretamente 

com serviços públicos essenciais, até a comprovação da 

estabilidade financeira do município; 

 

b.4 encaminhe ao MINISTÉRIO PÚBLICO plano de gestão 

para contingenciamento dos recursos em razão da despesa 

e receita existente, frente à necessidade de manter os serviços 

públicos essenciais em funcionamento, com os seguintes 

apontamentos mínimos: 

-  motive o ato de suspensão dos serviços públicos e 

discriminar quais serviços vão ser comprometidos (dever de 

motivação e publicidade dos atos estatais exigido pelo art 37, 

da CRFB). 



Praça Três Poderes, s/n – Prédio do Fórum, Setor 
Aeroporto – Nova Crixás-GO, CEP: 76.520-000, 

Telefone: (62) 3385-3980 
E-mail: 1novacrixas@mpgo.mp.br 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

EM NOVA CRIXÁS 

 

 

 

 

 

Página 7 de 9 
 

 

 

 

- indicar quais são os serviços que dependem de crédito 

suplementar e o porquê da necessidade de suplementação 

orçamentária, já que a abertura de crédito adicional desta 

natureza não é genérica e irrestrita, devendo, sobretudo, ser 

motivada, indicar a dotação que se almeja reforçar e indicar a 

fonte de recursos necessários para tanto, nos limites 

necessários (art. 40 e seguintes da Lei nº 4.320/64). 

 

- indicar quais atividades serão atingidas caso não haja 

suplementação orçamentária e quais serão preservadas 

dentro dos programas e órgãos que possuem orçamento 

insuficiente, já que existe autorização para dispêndios na 

LOA, ainda que deficientes, para o ano de 2019. Ou seja: o 

que pode ser executado, dentro da vasta gama de atividades 

municipais, com o orçamento vigente. 

 

- prestar contas dos valores gastos até a presente data com 

os serviços que se pretende suspender, cotejando os gastos 

efetivamente realizados até o momento (ou os empenhos 

realizados) com a autorização orçamentária existente na LOA 

para cada um deles 

 

- indicar qual o montante necessário para o atendimento das 

demandas municipais que se pretende suspender no ano de 

2019, já que se entende que precisa reforçar o orçamento via 

crédito suplementar; 

 

- indicar cada serviço que será paralisado, a dotação existente 

no orçamento para cada um, quanto se gastou até o momento 

e quanto precisa para terminar o ano 
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c) sobre a abertura de crédito suplementar esclareça se os requisitos do 

art. 43, da Lei nº 4320/64 foram preenchidos quando do pedido à Câmara 

Municipal para a abertura de credito suplementar, comprovando de forma 

documental; 

 

d) sobre a violação do princípio da publicidade e impessoalidade, 

adote as seguintes providências: 

d.1 veiculação sobre a não interrupção dos serviços públicos 

essenciais informando toda a população de Nova Crixás, visando a 

atenuar o terror causado em razão dos áudios e vídeos divulgados pelo 

chefe do Executivo; 

d.2 publique a presente recomendação no sítio da Prefeitura Municipal 

e demais mídias oficias do município; 

d.3 abstenha-se de utilizar a publicidade institucional para vincular 

de forma personalíssima qualquer tipo de ato ou visando a promoção 

pessoal ou perseguição de agente público, tal como ocorreu neste caso; 

d.4 esclareça em audiência pública o porquê da paralisação geral 

divulgada, principalmente se considerarmos que quem encaminha o 

projeto de LOA é o Prefeito (art. 165, da CF), oportunidade na qual a 

Administração Pública previamente estima as receitas do exercício e fixa 

(estabelece o teto) dos gastos para o ano subsequente e também é o 

responsável por sua execução. 

 

Requisita-se que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informe as 

providências adotadas para o atendimento desta recomendação, em razão da 

informação deflagrada perante a população de Nova Crixás acerca da imediata 

interrupção de serviços públicos essenciais, sem existência de qualquer ato formal 

acerca da observância das prioridades definidas na Constituição e na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

Adverte o MINISTÉRIO PÚBLICO que tipifica ato de improbidade 

administrativa a prática de atos que consubstanciem discriminação fundada em 
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motivos políticos ou pessoais, perpetradas contra qualquer cidadão, bem, como 

a interrupção da continuidade dos atos da administração pública, em especial, 

dos serviços essenciais prestados à população, como saúde, educação e 

limpeza pública.  

 

Desde já alertamos que o descumprimento desta recomendação 

ensejará a atuação dos órgãos signatários, na rápida responsabilização dos 

agentes públicos responsáveis, com a promoção das ações penais e de improbidade 

administrativa, quando cabíveis, bem ainda com a formulação de representação ao 

respectivo Tribunal de Contas, não se admitindo a futura alegação do 

desconhecimento das consequências jurídicas de seu descumprimento em processos 

administrativos ou judiciais que possam vir a ser instaurados. 

 

Encaminhe-se cópia da presente RECOMENDAÇÃO ao CAO do 

Patrimônio Público para conhecimento. 

 

Atenciosamente,                                            

 
 

 
AUGUSTO HENRIQUE MORENO ALVES 

Promotor de Justiça Substituto  
Portaria nº. 1.309/2019 - SPGJAA 


