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O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, através do Promotor de Justiça em Defesa 
do Patrimônio Público, eletronicamente assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 129, II e III da Constituição Federal, pelo art. 25, IV, “a” e “b” e VIII, assim como art. 26, I e 
II, ambos da Lei nº 8.625/93 e pelas disposições correlatas da LC Estadual nº 97/2010; 

CONSIDERANDO as atribuições institucionais do Ministério Público relativas ao 
exercício da 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 CF/88 ao Ministério Público de, 
enquanto fiscal institucional e guardião permanente da ordem jurídica democrática, zelar pela 
preservação da integridade material, legal e moral do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e da 
atuação de seus gestores, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência; 

CONSIDERANDO a informação do SAGRES do TCE-PB, no sentido de que 
Marizete Vieira Lucena ocupa empregos, funções ou cargos públicos perante os municípios de 
Lagoa Seca e Soledade, bem como o vínculo eletivo de Vice-Prefeita Constitucional de Matinhas; 

CONSIDERANDO o previsto no Inciso XV do Artigo 37 da Constituição Federal, que 
veda a acumulação de cargos públicos, excetuando-se apenas dois cargos de professor, bem como 
um de professor com outro técnico ou científico, além de dois privativos de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas; 

CONSIDERANDO a proibição de acumular se estende a empregos e funções e 
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; 

CONSIDERANDO que o Vice-Prefeito, tal como o próprio Prefeito, não pode 
acumular a remuneração de servidor público ou de Secretário Municipal com os subsídios pelo 
exercício do cargo eletivo, consoante Inc. V do Art. 29 e Inc. II do Art. 38 da CF/88; 

CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 5º e seguintes da Resolução nº 004/2013 
do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba, em harmonia 
com a Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a prova amealhada nos termos do § 1º do Artigo 3º da 
Resolução CPJ-MPPB nº 004/2013 e o exíguo prazo de tramitação de uma notícia de fato, conforme 
caput do Artigo 3º; 

RESOLVE, com fundamento na conjugação dos permissivos legais indicados,  
converter notícia de fato em Inquérito Civil, com o objetivo de melhor apurar os fatos, individualizar 
as irregularidades acaso ocorrentes, colhendo em conjunto elementos e provas para embasar 
eventual posterior Ação Civil Pública, no objetivo de reparar eventuais danos, identificar o(a/s) 
responsável(is), coibir as práticas despidas de legalidade, responsabilizando, por conseguinte e na 
forma da lei, quem às mesmas deram origem ou perpetuidade, determinando, para tanto e por 
consequência a promoção de toda e qualquer diligência que a se mostrar necessária durante a 
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tramitação, inclusive notificações, tomada de depoimentos e declarações, requisição de 
documentos outros, de perícias e informações, tudo com base nas prerrogativas ministeriais.  

Com efeito, tendo em vista a materialização de indícios mínimos para justificar a 
abertura do presente feito, havendo a necessidade de se complementar os dados iniciais, bem como 
resolver eventual irregularidade, determina-se o cumprimento das seguintes diligências: 

Expeça-se ofício aos Exmos. Srs. Secretários de Administração de Lagoa Seca 
e Soledade, requisitando o envio de cópias das portarias de nomeação ou 
contratos celebrados por excepcional interesse público, além das fichas 
funcionais e financeiras de Marizete Vieira Lucena, instruindo-se a resposta 
com informações sobre seus horários de trabalho e prova de controle de ponto 
a partir de janeiro de 2021; 

Expeça-se Recomendação Ministerial aos Prefeitos-Constitucionais de Lagoa 
Seca e Soledade, posto que são ordenadores de despesas, bem como 
responsáveis pela nomeação e exoneração de servidores/empregados públicos, 
com cópias aos Procuradores-Gerais dos Municípios, para solucionarem o 
problema da “tripla remuneração”, em tese violadora do Inciso XV do Artigo 37 
da Constituição Federal de 1988; 

Expeça-se Recomendação Ministerial à Prefeita-Constitucional de Matinhas, 
posto que é ordenadora de despesas, com cópia ao Procurador-Geral do 
Município, para solucionar eventual violação ao Inciso V do Artigo 29 e Inciso II 
do Artigo 38, ambos da CF/88; 

Notifique-se Marizete Vieira Lucena, para apresentar resposta escrita, caso 
queira.  

Prazo para respostas: 15 (quinze) dias para os ofícios requisitórios de 
informações e 30 (trinta) para cumprimento das recomendações ministeriais. 

Para secretariar o presente feito, designo os servidores efetivos Ana Valquíria de 
Almeida Macêdo, Flávio Henrique de Morais Gonçalves, Jefferson Elierio Pontes Oliveira e Graziela 
Soares Ribeiro. 

Determino, ainda, a remessa de extrato para publicação, através de meio eletrônico, 
nos termos do art. 8º, inciso VI da Resolução CPJ nº 04/2013 do Colégio de Procuradores de Justiça. 

Autuado e Registrado o feito, cumpra-se as diligências indicadas. 

Campina Grande, com data gerada pelo sistema. 
 

- assinado eletronicamente - 
Alyrio Batista de Souza Segundo 

17º Promotor de Justiça 
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