
1ª Promotoria de Justiça de Goioerê/PR

INQUÉRITO CIVIL n.º MPPR-0055.21.000289-9

REPRESENTADO(S): MÁRCIO LACERDA DE JESUS

REPRESENTANTE(S): JOSÉ VILA REAL JUNIOR

ÁREA DE ATUAÇÃO: PATRIMÔNIO PÚBLICO

PALAVRA-CHAVE: FUNÇÃO PÚBLICA

SUBTEMA: ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS

DESCRIÇÃO DOS FATOS: Apurar eventual descumprimento de jornada pelo servidor público

MÁRCIO LACERDA DE JESUS.

PORTARIA

CONSIDERANDO  que  ao  Ministério  Público  incumbe  a  defesa  da

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e

que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil  e da

ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros

interesses difusos e coletivos, nos termos da Constituição Federal, artigos 127, caput, e 129,

incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º;

CONSIDERANDO  o  disposto  no  artigo  37,  caput,  da  Constituição

Federal,  “a administração pública direta e indireta de qualquer  dos Poderes da União,  dos

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO  que  as  diligências  preliminares  na  NOTÍCIA  DE

FATO n° 0055.21.000289-9 indicaram que o servidor MÁRCIO LACERDA DE JESUS exerceu

atividades enquanto vereador durante o horário de expediente de assistente administrativo do

Núcleo Regional de Educação de Goioerê/PR;

CONSIDERANDO  que  tais  condutas  constituem  em,  em  tese,

descumprimento da jornada de trabalho e o crime de falsidade ideológica;

CONSIDERANDO  que  os  fatos  acima  descritos,  em  caso  de

confirmação, constituem ato de improbidade administrativa, devendo o agente público ímprobo

responder pela prática das condutas tipificadas na Lei nº 8.429/92;
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Visando a apurar os fatos acima descritos,  o MINISTÉRIO PÚBLICO

DO  ESTADO  DO  PARANÁ, por  seu  representante  assinado  ao  final,  no  uso  de  suas

atribuições previstas no art. 129, II e III, da Constituição da República de 1988, no art. 8º, § 1º,

da Lei Federal n.º 7.347/1985, no art. 26, I, da Lei Federal n.º 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional

do Ministério Público, no art. 2º, IV, alínea “a”, da Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná

(Lei Complementar Estadual n.º 85/99), nos art.  1º e 2º,  da Resolução nº 23, do Conselho

Nacional do Ministério Público e art. 1º ao 4º, da Resolução nº 1.928, da Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado do Paraná, determina a  INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL,  devendo

ser adotadas as seguintes providências iniciais:

1. Registre-se  esta  portaria  no  sistema  PRO-MP,  adotando  as

cautelas previstas no Ato Conjunto n. 1/2019-PGJ/CGMP.

2. Determino  o  encerramento  da  NOTÍCIA  DE  FATO  n.  MPPR-

0055.21.000289-9 em razão da instauração deste inquérito civil.

3. Paute-se a oitiva de TANIA FARIA HENRIQUE (chefe do Núcleo

Regional de Goioerê) e MÁRCIO LACERDA DE JESUS.

4. Requisite-se  ao  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Goioerê  o

registro de jornada de MÁRCIO LACERDA DE JESUS entre maio e setembro de 2021.

5. Diligencie-se  junto  ao  portal  da  transparência  da  Câmara  de

Vereadores de Goioerê sobre eventuais diárias e adiantamentos pagos a MÁRCIO LACERDA

DE JESUS.

6. Para  fins  de  encaminhamento  das  notificações,  solicitação  e

requisição  de  informações,  adote-se,  prioritariamente,  o  uso  de  e-mail  e  do  aplicativo

“whatsapp”, mediante certidão nos autos e comprovação de recebimento pelo destinatário;

7. Diligências necessárias.

Goioerê, 8 de setembro de 2021.

GUILHERME FRANCHI DA SILVA SANTOS

PROMOTOR DE JUSTIÇA
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