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N.º 1229,

EDIÇÃO N.º 1229

e) afixe-se cópia da presente portaria no local de costume, 
observando as disposições da Resolução n.º 003/08/CSMP/TO.

Xambioa, 18 de maio de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
SAULO VINHAL DA COSTA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XAMBIOÁ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/1608/2021 

Processo: 2021.0002399 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas 
atribuições previstas no artigo 129, inciso III, da Constituição 
Federal; 26, inciso I, da Lei n.º 8.625/1993; 8º, § 1º, da Lei n.º 
7.347/1985 e 61, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 051/08;

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 2021.0002399 que trata 
de suposto nepotismo cruzado na Câmara Municipal de Xambioá/
TO, pois, conforme notícia trazida pela Ouvidoria, o advogado 
Railson das Neves Barros foi contratado como procurador da 
referida Casa Legislativa logo no início do ano de 2021 através 
de procedimento duvidoso, ajustado para beneficiá-lo, já que seu 
pai, o sr. Raimundo Fidélis Oliveira Barros, é o atual vice-prefeito;

CONSIDERANDO que no decorrer das apurações sobreveio relato 
de que a contratação de escritório de advocacia sob investigação 
teria contado com a articulação de Clodomir Mendes de Sousa, 
contador da Câmara Municipal de Xambioá;

CONSIDERANDO que em consulta ao portal eletrônico do 
Município de Xambioá, verificou-se que Clodomir Mendes de 
Sousa ainda está relacionado como Secretário de Agricultura do 
Município de Xambioá, muito embora, em telefonema à prefeitura, 
este membro signatário recebeu a informação de que o cargo 
seria ocupado por seu filho Marcelo Sousa;

CONSIDERANDO que tais irregularidades configuram prática de 
nepotismo, inclusive na forma cruzada;

CONSIDERANDO o teor da Súmula Vinculante n.º 13 do Supremo 
Tribunal Federal que veda a prática do nepotismo na Administração 
Pública Direta e Indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

CONSIDERANDO que a prática de nomear parentes, cônjuges 
ou companheiros para exercer cargos e funções no âmbito da 
Administração Pública, sem aprovação em concurso público, 
ofende o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, bem 
como os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e 
moralidade (artigos 5º e 37 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (artigo 37 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 a fiscalização por parte do Ministério 
Público e da sociedade civil deve ser uma constante, de modo a 
pôr fim à prática do nepotismo na Administração Pública;

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);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e 
coletivos (artigo 129, III, da Constituição Federal);

RESOLVE:

Instaurar Inquérito Civil Público para apurar possíveis casos de 
nepotismo, inclusive na forma cruzada, entre o Município de 
Xambioá (Poder Executivo) e a Câmara Municipal de Xambioá 
(Poder Legislativo).

O presente procedimento deve ser secretariado por servidor do 
Ministério Público lotado nesta Promotoria de Justiça, que deve 
desempenhar a função com lisura e presteza.

Ademais, determino a realização das seguintes diligências:

a) autue-se e registre-se o presente procedimento;

b) cumpra-se o despacho do evento 17, pelas quais requisita-se 
informações e documentos ao Município de Xambioá e a Câmara 
Municipal de Xambioá;

c) oficie-se ao Conselho Superior do Ministério Público informando 
a instauração do presente inquérito civil público, remetendo 
cópia da portaria inaugural e do respectivo extrato para fins de 
publicação na imprensa oficial;

d) afixe-se cópia da presente portaria no local de costume, 
observando as demais disposições da Resolução n.º 003/08/
CSMP/TO.

Xambioa, 19 de maio de 2021
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