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Página 5 da Judiciário do Diário Oficial
do Estado do Maranhão (DOEMA) de
16 de Outubro de 2017

Publicado por Diário Oficial do Estado do Maranhão
há 23 dias

Gostaria de remover informações pessoais contidas neste documento que podem me
causar transtornos.

REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS

Por fim, ordeno ainda:

a) Unifique-se ou faça juntada de outros procedimentos
administrativos que tratem do mesmo tema nesta
Promotoria ao presente Procedimento de Acompanhamento /
Adm Strictu Sensu.

b) Oficie-se a CEAMR para prestar informações em 5 dias
acerca da temática, devendo obrigatoriamente juntar
documentos comprobatórios

Decido nomear como Secretário, para auxiliar na instrução deste

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO /

ADM STRICTO SENSU, o servidor Juscelino Queiroz - Assessor de

Promotor de Justiça.

Autue-se. Registre-se. Publique-se. Afixe-se e cumpra-se.

Carolina/MA, 10 de outubro de 2017.

MARCO TÚLIO RODRIGUES LOPES

Promotor de Justiça de Carolina/MA

PORTARIA Nº 018-2017/MPMA/PJCAROLINA / PA SIMP 1622-
012 / 2017

OBJETO : INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL.OMISSÃO NO

FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS

EM DENÚNCIAS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE

DO ATUAL GESTOR MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, SR. ERIVELTON

TEIXEIRA NEVES

PORTARIA Nº 018-2017/MPMA/PJCAROLINA

PA SIMP 1622-012/2017
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por

seu Promotor de Justiça infra-assinado, com fundamento no art. 129,

inciso III, da Constituição da República e no art. 25, inciso IV, letra b,

da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição

Federal;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos

direitos transindividuais e sociais (art. 127, da CF), bem como

promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção,

prevenção e reparação dos danos causados a esses direitos;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as

medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo pela

fiscalização de atos que possam configurar crimes e/ou improbidade

administrativa, inclusive sendo este serviço de fiscalização uma atuação

de natureza eminentemente relevante para os resguardo de direitos e

punição de atos ilícitos;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o

inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio

público e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover ação

civil pública/improbidade administrativa em razão de condutas de

responsabilidade por lesão ao erário, auferimento de vantagens ilícitas

e violação de princípios administrativos, assim como a efetiva

reparação, segundo os ditames das Leis;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, no exercício

da fiscalização da administração, acompanhar o correto

desenvolvimento das atividades das públicas municipais, inclusive o

dever desse ente público levar a conhecimento dos órgãos responsáveis

notícias de ilegalidades que tenha ciência no exercício de seu mister;

CONSIDERANDO que o dever de representar contra ilegalidades é

inerente aos princípios da moralidade e da legalidade, estando, logo, a

administração pública vinculada a tal dever, sob pena do cometimento

de irregularidade;

CONSIDERANDO que a omissão de notícias de ilegalidades que

tenha ciência no exercício de seu mister pode configurar ato de

improbidade administrativa, bem como revelar conluio entre quem

omite na caraterização eventual de crime;
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CONSIDERANDO que essa omissão pode configurar-se tanto pelo

ato de esconder, quanto de falsear a verdade, mas também pelo ato de

omitir-se no fornecimento de documentos e elementos comprobatórios

que tenha ciência acerca de atos ilegais/ímprobos;

CONSIDERANDO que a administração pública municipal realizou

diversas representações em face do gestor anterior, todavia, mesmo

notificado pelo Ministério Público desta urbe, não apresentou os

documentos comprobatórios até a presente a data; e que tal omissão

pode configurar eventual crime e/ato de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que o presente procedimento administrativo fora

instaurado com a finalidade de tutelar serviço público destinado à

efetivação de um direito social, qual seja, a prudente fiscalização do

poder público na prática de seus atos;

CONSIDERANDO que esta Promotoria recebe diuturnamente

diversas reclamações quanto a morosidade e omissão no fornecimento

de documentos pela Prefeitura de Carolina-MA;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atuação ministerial no

acompanhamento de todas essas questões, dada a sua notória

relevância pública e social

RESOLVO determinar a instauração deste INQUÉRITO CIVIL para

a regular investigação da matéria versada, ou seja, omissão no
fornecimento de documentos e elementos probatórios em
denúncias de improbidade administrativa por parte do atual
gestor municipal de Carolina-MA, sr. Erivelton Teixeira
Neves , devendo o setor administrativo desta Promotoria de Justiça

registrar a presente portaria em livro próprio E NO SISTEMA SIMP,
autuá-la, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação,

registrando as informações abaixo na capa dos autos, conforme

RESOLUÇÃO Nº 22/2014 - CPMP:

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº

PORTARIA Nº

FATO (S) SOB INVESTIGAÇÃO:

AUTOR (ES) DO (S) FATO (S) INVESTIGADO (S):

DATA DE INSTAURAÇÃO:

DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO: (DEIXAR ESPAÇOS EM

BRANCO PARA SEREM PREENCHIDOS NO DECORRER DO

PROCEDIMENTO)

DATA DAS DECISÕES FUNDAMENTADAS DE PRORROGAÇÃO DE

PRAZO: (DEIXAR ESPAÇOS EM BRANCO PARA SEREM

PREENCHIDOS NO DECORRER DO PROCEDIMENTO)

Por fim, ordeno ainda:
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a) Unifique-se ou faça juntada de outros procedimentos
administrativos que tratem do mesmo tema nesta
Promotoria;

b) Notifique-se o sr. Gestor do Município de Carolina-MA, sr.
Erivelton, para prestar informações em 5 dias acerca da
temática, devendo obrigatoriamente juntar documentos
comprobatórios
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