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O  MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, com fundamento nos artigos 129, III, da CF/88,

131, parágrafo único, “a”, da Constituição Estadual, 8º, §1º, da Lei Federal nº 7.347/85, 25,

IV, “a”, e “b” e 26, da Lei Federal nº 8.625/93 e 37, IV, “d” e 55 da Lei Complementar Estadual

nº 97/2010,

CONSIDERANDO a  existência  de  elementos  fáticos  suficientes  para  abertura  de

investigação específica  objetivando a tutela  ao patrimônio  público,  no que se refere ao

campo de atribuições deste órgão de execução e para exame de eventual apuração que possa

culminar em responsabilização nos moldes da Lei 8..429/92, sem prejuízo de articulação com

outros  órgãos  de execução do  MPPB,  levando-se  em conta  a narrativa  sintetizada sob os

seguintes parâmetros: 

irregularidades, em tese, no quadro de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de

João Pessoa, com inclusão de pessoas em razão de vínculo político e partidário e sem a devida

contraprestação laboral, de acordo com a narrativa detalhada constante da notícia de fato

inclusa.

RESOLVE instaurar  o  presente  inquérito  civil  público,  determinando  a  realização  das

seguintes  diligências  probatórias,  por  servidor  efetivo  (artigo  9º,  §1º,  Resolução  CPJ  nº

004/2013),  a  quem  incumbe  ainda,  além  de  secretariar  a  investigação,  realizar  as

comunicações ao Centro de Apoio Operacional:

1. ciência, com envio de cópia integral, para a CCRIMP; 

2. em seguida, remessa de ofício – requisição  – prazo: 20 dias  – para a Secretaria de

Administração de João Pessoa – assunto: dados relativos ao quadro de pessoal da Secretaria

de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa – documentação anexada: (não há) – pontos de



relevância: a) É possível a remessa, em mídia digital e arquivo editável (planilha excel ou

similar), de relação nominal dos servidores integrantes do quadro de pessoal da Secretaria de

Desenvolvimento  Urbano,  inclusive  com nome  completo,  CPF,  cargo  ocupado  e  respectiva

natureza (contratado, em comissão, concurso público) e local de lotação, isto no período de

junho  de  2018  a  março  de  2019?;  b)  Os  dados  constantes  da  relação  de  pessoal  estão

atualizados também nas informações constantes do portal do Tribunal de Contas de Estado?

João Pessoa – PB, 01 de julho de 2019.
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