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  PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 060 /2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por
intermédio da 9ª Promotoria de Justiça da Capital, no uso de suas atribuições
legais,  com  espeque  nos  artigos  129,  III,  da  Constituição  da  República
Federativa do Brasil, 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e
61, I, da Lei Complementar Estadual n.º 051/08, e;

CONSIDERANDO  que  em  14  de  fevereiro  de  2017  foi
instaurado  pela  28ª  Promotoria  de  Justiça  da  Capital  o  Procedimento
denominado  Procedimento  Preparatório  –  PP  inscrito  sob  o  nº
2017.2.29.28.0026,  apurar eventual  cometimento  de  ato  de  improbidade
administrativa, tipificados nos arts. 9º, 10, e 11, da Lei Federal nº 8.429/92, em
decorrência  de  eventual  percepção  de  remuneração  sem  a  efetiva
contraprestação laboral  do  servidor  público Márlon Brando Pereira Feitosa
integrante  do  quadro  funcional  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do
Tocantins, consubstanciado na suposta ausência regular ao local de trabalho e
do consequente descumprimento da carga horária prevista em Lei; 

 CONSIDERANDO  que por  intermédio da ficha funcional  do
servidor  público  Márlon Brando  Pereira  Feitosa,  fornecida  pela  própria
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, constatou-se que mencionado
servidor  público  foi  nomeado  para  o  cargo  efetivo  de  Áudio  Datilógrafo  na
Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins  em 12.06.1992,  através  do
Decreto Administrativo nº 09/1992, publicado no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa nº 350/1992;

CONSIDERANDO  que  o  servidor  público  Márlon Brando
Pereira Feitosa, foi lotado no gabinete do Deputado Amélio Cayres a partir de
01.09.2009,  através da Portaria  nº  133/2009,  publicado no  Diário  Oficial  da
Assembleia Legislativa nº 1711/2009, até a revogação da mencionada portaria
que ocorreu em data de 24.11.2016;

CONSIDERANDO  que  o  servidor  público  Márlon Brando
Pereira Feitosa, estaria lotado atualmente na Coordenadoria de Taquigrafia e
Revisão  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins  a  partir  de
24.11.2016,  através da Portaria  nº  366/2016,  publicado no  Diário  Oficial  da
Assembleia Legislativa nº 2407/2016;

CONSIDERANDO  que  o  servidor  público  Marlon  Brando
Pereira  Feitosa, recebeu  de  proventos  totais  da  Assembleia  Legislativa  do
Estado do Tocantins no ano de 2014 o valor de R$ 226.044,58 (duzentos e
vinte e seis mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos); no ano de
2015, recebeu proventos no valor total de R$ 241.556,91 (duzentos e quarenta
e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos); e nos
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meses de janeiro e fevereiro de 2017 recebeu um valor total de R$ 42.827,32
(quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos);

CONSIDERANDO  que  há  notícia  de  que  o  servidor  público
Márlon Brando Pereira Feitosa mora no Canadá a mais de 10 (dez) anos e
recebe  seus  vencimentos  integrais  mensalmente,  sem  prestar  nenhuma
atividade laboral a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer
aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que  compete  ao  Ministério  Público  a
proteção do patrimônio público e a defesa dos interesses difusos e coletivos
(artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  apuração  dos  fatos
noticiados,  suas causas e  eventuais  responsabilidades,  e  que ao Ministério
Público do Estado do Tocantins compete apurar eventual ofensa aos princípios
da Administração Pública,

RESOLVE  converter  o  Procedimento  denominado
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público - ICP,  considerando
como elementos que subsidiam a medida, o seguinte:

1- Origem: Procedimento Preparatório nº 2017.2.29.28.0026; 

2- Objeto: apurar eventual cometimento de ato de improbidade
administrativa, tipificados nos arts. 9º, 10, e 11, da Lei Federal nº 8.429/92, em
decorrência  de  eventual  percepção  de  remuneração  sem  a  efetiva
contraprestação laboral  do  servidor  público Márlon Brando Pereira Feitosa
integrante  do  quadro  funcional  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do
Tocantins, consubstanciado na suposta ausência regular ao local de trabalho e
do consequente descumprimento da carga horária prevista em Lei; 

3. Investigado:  Márlon Brando  Pereira  Feitosa e,
eventualmente, outros servidores públicos da Assembleia Legislativa do
Estado do Tocantins;

O presente procedimento será secretariado pelos auxiliares e
analistas do Ministério Público lotados na 9ª Promotoria de Justiça de Palmas,
TO, que devem desempenhar a função com lisura e presteza.

Determino a realização das seguintes diligências:
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1.  autue-se  e  registre-se  o  presente  procedimento  como

inquérito civil público;

2.  oficie-se  ao  E.  Conselho  Superior  do  Ministério  Público,
informando a instauração do presente inquérito civil e remetendo cópia dessa
portaria inaugural;

3.  remeta-se  extrato  da  portaria  para  publicação  no  Diário
Oficial  do  Ministério  Público  -  DOMP,  conforme  preconiza  a  Resolução  nº
003/2008,  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  (via  e-mail ao  E.
Conselho Superior do Ministério Público);

4.) encaminhe-se ofício ao Excelentíssimo Procurador-Geral de
Justiça, em decorrência da obrigatoriedade estabelecida pelo art. 29, VIII, da
Lei  Federal  nº  8.625/93,  solicitando-lhe  que  requisite  ao  Excelentíssimo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, Senhor Mauro
Carlesse,  no  prazo de 10 (dez)  dias,  a  contar  da data  do recebimento  da
requisição ministerial, as informações adiante elencadas, com vistas a instruir o
presente procedimento:

4.1) folha  de  frequência do  servidor  público Márlon  Brando  Pereira,
ocupante  do cargo  efetivo  de  Áudio  Datilógrafo,  matrícula  nº  304,  da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,  referente  aos meses  de
março/2017 até os dias atuais;

4.2) ficha    financeira do  servidor  público Márlon  Brando
Pereira, ocupante do cargo efetivo de Áudio Datilógrafo, matrícula nº 304, da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,  referente  aos meses  de
março/2017 até os dias atuais;

4.3)  o  nome  do  chefe  imediato  do  servidor  público  Márlon
Brando Pereira, responsável pela Coordenadoria de Taquigrafia e Revisão
da  Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins,  no qual o mencionado
servidor se encontra lotado;

4.4) relação de outros servidores  efetivos que também estão
lotados  na  Coordenadoria  de  Taquigrafia  e  Revisão  da  Assembleia
Legislativa do Estado do Tocantins, juntamente com o servidor público Márlon
Brando Pereira.

 
Palmas, TO, 11 de outubro de 2017.

Miguel Batista de Siqueira Filho
Promotor de Justiça da Capital
(em substituição automática)
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