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para impedir a disseminação do vírus no ambiente prisional; 10) 
De que forma é feita a higienização das celas;

c) afixe-se cópia da presente portaria no local de costume;

Gurupi, 04 de abril de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
LUMA GOMIDES DE SOUZA

03ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

920263 - EDITAL

Processo: 2021.0001907 

NOTIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR REPRESENTAÇÃO

Notícia de Fato nº 2021.0001907

Objeto: Apurar suposta prática de delito descrito no artigo 268, de 
Código Penal, no município de Dueré-TO

A Promotora de Justiça, Drª. Luma Gomides de Souza, titular 
da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gurupi/TO, com 
fundamento no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 005/2018 do 
CSMP/TO, NOTIFICA o REPRESENTANTE ANÔNIMO, para que, 
no prazo de 03 (três) dias (a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Tocantins), 
complemente as informações, indicando os nomes dos autores do 
delito, sob pena de arquivamento.

Gurupi, 04 de abril de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
LUMA GOMIDES DE SOUZA

03ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/0995/2021 

Processo: 2021.0002348 

Assunto (CNMP): Direito Administrativo e outras matérias de 
direito público (9985). Atos administrativos (9997). Improbidade 
Administrativa (10011). Violação aos princípios da Administração 
Pública (10014).

Objeto: Apurar eventual prática de ato de improbidade 
administrativa consistente em publicidade institucional utilizada 
para fins de promoção pessoal pelo vice-prefeito de Gurupi, 
o senhor Gleydson Nato Pereira, em desconformidade com o 
disposto no art. 37, inciso XXII, § 1º da Constituição Federal.

Representante: anônimo.

Representado: Gleydson Nato Pereira.

Área de atuação: Tutela coletiva – Patrimônio Público

Documento de Origem: Notícia de Fato nº 2021.0002348

8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

Data prevista para finalização: 30/03/2022

CONSIDERANDO o que dispõem as Resoluções nos 23/2007 
do Conselho Nacional do Ministério Público e 005/2018 do 
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins, 
que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil 
e do procedimento preparatório (art. 61, I, da Lei Complementar 
Estadual n° 51/08, art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 e art. 8°, § 1 °, da 
Lei n° 7.347/85);

CONSIDERANDO que os documentos encartados nestes autos 
evidenciam que o vice-prefeito de Gurupi, senhor Gleydson Nato 
Pereira, publicou em suas redes sociais ao menos sete propagandas 
travestidas de publicidade institucional caracterizadoras de 
promoção pessoal, em desconformidade com o disposto no art. 
37, inciso XXII, § 1º da Constituição Federal, abordando temas 
ligados ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, propagandas 
estas que possuem em seu layout a identificação do Município 
de Gurupi/e ou alguma de suas Secretarias e/ou brasão/e ou 
logomarca do Município de Gurupi, o nome daquele agente 
político e a identificação de suas contas em redes sociais;

CONSIDERANDO que as propagandas em questão (que atingem 
difusamente significativa parcela da população) não se tratam 
de publicidade institucional legítima por parte do Município de 
Gurupi/TO, mas que muito se assemelha a esta (induzindo a 
erro os munícipes), por ostentar o brasão/e ou logomarca/e ou 
identificação deste ente público e/ou de suas Secretarias, e 
em que se vislumbra inequívoca intenção do investigado de se 
promover pessoalmente, na qualidade de vice-prefeito e/ou 
secretário municipal, associando indevidamente seu nome aos 
serviços públicos prestados pela municipalidade; 

CONSIDERANDO que referida prática pode caracterizar ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública nos termos da Lei nº 8.429/92;

CONSIDERANDO que a Administração Pública e os servidores 
devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição 
Federal);

CONSIDERANDO a constatação, no caso concreto, da existência 
de fatos minimamente determinados, com elementos de convicção 
indiciários da prática de irregularidades ou ilegalidades que 
viabilizam a instauração de procedimento preparatório ou mesmo 
de inquérito civil público, bem como a necessidade de realização 
de diligências imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos;

RESOLVE:

Instaurar o presente Inquérito Civil Público, tendo o seguinte objeto: 
“Apurar eventual prática de ato de improbidade administrativa 
consistente em publicidade institucional utilizada para fins de 
promoção pessoal pelo vice-prefeito de Gurupi, o senhor Gleydson 
Nato Pereira, em desconformidade com o disposto no art. 37, 
inciso XXII, § 1º da Constituição Federal.

Como providências iniciais, determino:

1. a baixa dos autos à Secretaria para realização das anotações 
de praxe;

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: d19e81b5 - a88a7c89 - eb5de701 - b18af223
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2. a publicação de cópia da presente Portaria no Diário Oficial 
Eletrônico do MPE/TO;

3. nomear para secretariar os trabalhos um técnico ministerial ou 
analista ministerial lotado na Promotoria de Justiça de Gurupi-TO, 
que deve desempenhar a função com lisura e presteza;

4. a comunicação (via e-doc) à Presidência do Conselho Superior 
do Ministério Público, acerca da instauração do presente Inquérito 
Civil;

5. notifique-se o investigado, Gleydson Nato Pereira, 
recomendando-se que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
promova a retirada da propaganda institucional irregular de todas 
as suas contas em redes sociais, sob pena de ser responsabilizado 
judicialmente pela prática de ato de improbidade administrativa.

Cumpra-se, após, conclusos.

Gurupi, 30 de março de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
ROBERTO FREITAS GARCIA

08ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

RECOMENDAÇÃO

Processo: 2021.0002348 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio da 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi-TO, no exercício 
de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 
27, parágrafo único, IV, da Lei n.º 8.625/93 e artigo 48 e seguintes 
da Resolução n.º 005/2018/CSMP/TO,

CONSIDERANDO que os documentos que instruem este 
inquérito civil público evidenciam que o vice-prefeito de Gurupi, 
senhor Gleydson Nato Pereira, publicou em suas redes sociais ao 
menos sete propagandas travestidas de publicidade institucional 
caracterizadoras de promoção pessoal, em desconformidade com 
o disposto no art. 37, inciso XXII, § 1º da Constituição Federal, 
abordando temas ligados ao enfrentamento da pandemia do 
Covid-19, propagandas estas que possuem em seu layout 
a identificação do Município de Gurupi/e ou alguma de suas 
Secretarias e/ou brasão/e ou logomarca do Município de Gurupi, 
o nome daquele agente político e a identificação de suas contas 
em redes sociais; 

CONSIDERANDO que as propagandas em questão (que atingem 
difusamente significativa parcela da população) não se tratam 
de publicidade institucional legítima por parte do Município de 
Gurupi/TO, mas que muito se assemelha a esta (induzindo a 
erro os munícipes), por ostentar o brasão/e ou logomarca/e ou 
identificação deste ente público e/ou de suas Secretarias, e 
em que se vislumbra inequívoca intenção do investigado de se 
promover pessoalmente, na qualidade de vice-prefeito e/ou 
secretário municipal, associando indevidamente seu nome aos 
serviços públicos prestados pela municipalidade; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a violação aos princípios da Administração 
Pública pode ensejar a responsabilização do agente público por 
ato de improbidade administrativa, conforme preconiza o artigo 11 
da Lei 8.429/92;

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

RECOMENDA ao investigado, senhor Gleydson Nato Pereira, 
vice-prefeito de Gurupi/TO: "que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, promova a retirada da propaganda institucional irregular de 
todas as suas redes sociais (conforme se infere da certidão do 
evento 2), sob pena de ser responsabilizado judicialmente pela 
prática de ato de improbidade administrativa".

Oficie-se, encaminhando-se a recomendação.

Publique-se a recomendação no Diário Oficial Eletrônico do 
Ministério Público do Estado do Tocantins.

Gurupi, 30 de março de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
ROBERTO FREITAS GARCIA

08ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - PP/1002/2021 

Processo: 2020.0005090 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, 
representado por sua Promotora de Justiça que abaixo assina, 
com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, e art. 
8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, INSTAURA o presente procedimento 
preliminar em decorrência do seguinte:

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem como função a 
defesa dos interesses difusos e que a saúde pública bem como 
a garantia da aplicação do princípio da legalidade constituem 
exemplos dessa natureza (art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e art. 1º, I, e 5º, I, da Lei 7.347/85);

CONSIDERANDO que a notícia de fato narra que dois Vereadores 
de Itacajá informavam que as sessões da Câmara presenciais 
previstas para agosto de 2020 deveriam ser canceladas em 
atendimento ao disposto no Decreto n. 037/2020, a fim de evitar 
aglomerações diante da pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO que o ofício solicitando informações ao 
Presidente da Câmara não foi respondido e que a servidora que 
trabalhava no Ministério Público à época não certificou se houve 
efetivo recebimento, nem a existência de resposta;

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACAJÁ

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: d19e81b5 - a88a7c89 - eb5de701 - b18af223


