
“caráter educativo, informativo ou de orientação social”, mas estará contaminada por propaganda censurável

se associada for a “nomes, símbolos ou imagens que caracterizarem promoção pessoal.

(omissis)

Sucedem-se no repertório jurisprudencial julgamentos de pedidos formulados em ações populares ou em

ações civis públicas, estas propostas pelo Ministério Público, federal ou estadual, dirigidas a atoridades

acusadas de improbidade administrativa por haverem custeado com recursos públicos a edição e a

distribuição de folhetos, cartazes, boletins, cartilhas, livros e outros impressos, contendo, a pretexto de

divulgarem programas, projetos e realizações governamentais, fotografias, nomes, dísticos, mensagens que

violariam a proibição do §1º do artigo 37.

Como soe acontecer com toda a norma cuja aplicação dependa de configurar-se, no caso concreto, o

conceito jurídico indeterminado que lhe dá norte e lhe identifica o destinatário, a desse preceptivo

constitucional incidirá conforme sejam sopesados os valores prevalecentes no ambiente cultural que

emoldura os fatos.” 1

Colaciono ainda, o nobre entendimento do ilustre José Carlos Barbosa Moreira, em “ Regras de experiência e conceitos jurídicos

indeterminados” , enquadrando-se perfeitamente ao caso em tela:

“ Nem sempre convém, e às vezes é impossível, que a lei delimite com traço de absoluta nitidez o campo de

incidência de uma regra jurídica, isto é, descreva, em termos pormenorizados e exaustivos, todas as

situações fáticas a que há de ligar-se este ou aquele efeito no mundo jurídico. Recorre então o legislador ao

expediente de fornecer simples indicações de ordem genérica, dizendo o bastante para tornar claro o que

lhe parece essencial, e deixando ao aplicador da norma, no momento da subsunção – quer dizer, quando

lhe caiba determinar se o fato singular e concreto com que se defronta corresponde ou não ao modelo

abstrato-, o cuidado de preencher os claros, de cobrir os espaços em branco. A doutrina costuma falar, ao

propósito, em conceitos juridicamente indeterminados”. 2

Nessa toada, não poderia o chefe do poder executivo municipal impor que no uniforme escolar constasse a cor do

partido político que é filiado. Até porque, ao analisar a bandeira da cidade de Carolina/MA, notadamente a cor laranja é discreta e

possui menos cor no brasão e na respectiva bandeira.

Sobre essa questão, cumpre trazer à baila os precedentes dos Tribunais Pátrios adiante colacionados, in exthensis:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. O PREFEITO

MUNICIPAL DE POÁ ATUOU E UTILIZOU O PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM QUALQUER LISURA PARA

PROMOÇÃO PESSOAL, COM AUSÊNCIA DE PROBIDADE NO TRATO DA COISA PÚBLICA AO

DETERMINAR DE FORMA INDISCRIMINADA A UTILIZAÇÃO DA COR LARANJA EM LOGRADOUROS

PÚBLICOS, ROUPA E MATERIAL ESCOLAR, ALÉM DE UNIFORMES DE LIXEIROS E OUTROS.

SERVIDORES COMO ALUSÃO INEQUÍVOCA À SUA CAMPANHA PARTIDÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO

E ATENTADO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação APL 00036629520108260462 SP 0003662-95.2010.8.26.0462 (TJ-SP). Disponível em

www.jusbrasil.com.br. Acesso em setembro de 2017.

AÇÃO POPULAR. Liminar.. Uso de recursos públicos com finalidade de autopromoção. Pintura de

equipamentos públicos, confecção de uniformesescolares e propaganda governamental com a cor

roxa da campanha eleitoral do atual Prefeito. Ofensa ao artigo 37, § 1º, da Constituição Federal que
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