
ESTADO DA PARAÍBA
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATOLÉ DO ROCHA
3º PROMOTOR DE JUSTIÇA

INQUÉRITO CIVIL – PORTARIA Nº 53/2019

O Dr. Ítalo Mácio de Oliveira Sousa, 3º Promotor de Justiça da
Promotoria de Catolé do Rocha/PB, atuando na defesa do patrimônio público, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição
Federal, pelos arts. 25, inciso IV, alínea “b”, e 26, inciso I e alíneas, ambos da Lei nº
8.625/93,  e  pelos  arts.  37,  inciso  IV  alínea  “d”,  e  38,  inciso  I  e  alíneas  da  Lei
Complementar Estadual nº 97/2010;

CONSIDERANDO as  atribuições  institucionais  do  Ministério
Público, relativas ao exercício de Ação Civil Pública para fins de proteção e defesa
dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em geral, conferidas pelo
art. 129, inciso III, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a  relevante  missão  reservada  pela
Constituição  Federal  ao  Ministério  Público  de,  enquanto  fiscal  institucional  e
guardião  permanente  da  ordem jurídica  democrática,  zelar  pela  preservação  da
integridade material e moral do patrimônio público e social, bem assim pelo respeito,
por parte de todas as esferas dos poderes públicos, aos direitos dos cidadãos e da
sociedade;

CONSIDERANDO o  teor  das  informações  que  aportaram  a
esta  Promotoria  de  Justiça,  fornecidas pelo  vereador  do  Município  de  Brejo  dos
Santos, José Sueldo de Oliveira Miranda, materializadas através dos documentos
que  ensejaram a  instauração  de  Notícia  de  Fato  017.2019.000764,  que  ora  se
converte  em  Inquérito  Civil,  noticiando  a  prática  de  nepotismo  nos  quadros  da
administração do citado município,  decorrente da contratação de vários parentes
próximos do Prefeito Lauri Ferreira de Oliveira e de sua esposa, Dalva Ferreira dos
Santos,  em  afronta  aos  princípios  constitucionais  e  aos  ditames  da  Súmula
Vinculante nº 13 do STF; 

CONSIDERANDO a proximidade de esgotamento do prazo de
tramitação da referida Notícia de Fato e a necessidade da continuidade da apuração
dos fatos noticiados;

CONSIDERANDO que  no  curso  da  Notícia  de  Fato  a
municipalidade  noticiada  reconheceu  a  irregularidade  de  duas  das  contratações
apontadas pelo noticiante, apresentando as portarias de exonerações dos servidores
Amon Suassuna Ferreira  e  Severino  J.  de  Sousa Júnior,  bem como informou a
rescisão  do  contrato  de  Ana  Carolina  Ferreira,  merecendo  ser  investigado  por
quanto  tempo  eles  integraram  os  quadros  da  administração,  se  tinham
conhecimento técnico na área e se efetivamente exerceram alguma função;

CONSIDERANDO que  não  foi  esclarecida  a  situação  da
servidora Regina Ferreira da Costa (irmã do prefeito), que segundo as informações
do noticiante ocupava um cargo de coordenadora e a sua nomeação para o cargo



de secretária foi posterior à instauração da notícia, bem como de Juliana Ferreira de
Sousa, devendo-se apurar se incide ou não nepotismo nesses casos;

CONSIDERANDO o fato de que as condutas ilícitas noticiadas
podem se amoldar, em tese, ao disposto nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92,
caracterizando-se, portanto, como atos de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõem o art. 5º, inciso I, da
Lei nº 7.347/85, o art. 5º e ss, da Resolução CPJ nº 04/2013;

RESOLVE,  com fundamento  na conjugação dos permissivos
legais indicados, instaurar INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar os fatos em
toda  sua  extensão,  individualizar  as  irregularidades  acaso  ocorrentes,  identificar
o(a/s)  responsável(is),  colhendo  elementos  e  provas  para  embasar  eventual
posterior  Ação  Civil  Pública  tendente  a  coibir  práticas  despidas  de  legalidade  e
responsabilizar,  na  forma  da  lei,  quem  às  mesmas  houver  dado  origem  ou
perpetuidade, DETERMINANDO, para tanto, as seguintes providências:

a)  Autuação  da  presente  portaria  e  dos  elementos  de
informação,  constantes  na Notícia  de  Fato  017.2019.000764,  no  sistema do MP
Virtual2;

b) Publicação do extrato desta portaria de instauração no diário
oficial  eletrônico do Ministério Público, contendo as informações determinadas no
art. 14, § 2º, inciso I, da Resolução CPJ nº 04/2013;

d) Juntada completa, pela serventia, das últimas informações
prestadas pelo noticiante, visto que se depreende do conteúdo de fls. 51 que ainda
há páginas faltando;

e)  Notificação  do  Município  de  Brejo  dos  Santos  para
apresentar os documentos referentes à: contratação/nomeação de Regina Ferreira
da  Costa  como  coordenadora;  prova  da  rescisão  do  contrato  de  Ana  Carolina
Ferreira  e  informação  se  ela  teve  vínculo  anterior  com a  Administração;  quanto
tempo  os  servidores  Amon  Suassuna  Ferreira  e  Severino  J.  de  Sousa  Júnior
integraram a Administração do Município e se tinham conhecimento técnico na área
em que exerceram a função;

f)  Notificação  dos  servidores  apontados  pelo  noticiante  para
serem ouvidos no dia 19 de novembro, às 15:30hs, nesta Promotoria de Justiça;

Decorridos  os  prazos  acima  estipulados  sem  resposta,
retornem os autos conclusos para as devidas providências.

A fim de funcionar como Secretário no presente procedimento,
fica designado Ronaldo de Souza Silva Filho, Técnico de Promotoria.

Cumpra-se.

Catolé do Rocha, 05 de novembro de 2019

ÍTALO MÁCIO DE OLIVEIRA SOUSA
- Promotor de Justiça -


	

