Ministério Público Eleitoral
Promotorias Eleitorais da 12ª e 114ª Zonas de Paulista - Estado do
Pernambuco
PORTARIA N.º 02/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, por intermédio das Promotorias
de Justiça Eleitorais de Paulista, com atuação perante a 12ª e
114ª Zonas Eleitorais, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal,
e pelos artigos 1º e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 4º, inciso
IV, alínea a, da Lei Complementar Estadual nº 12/1994, com as
alterações da Lei Complementar Estadual nº 21/1998; da Resolução
RES-CSMP nº 003/2019;
Considerando a Portaria PGR/MPF n.º 01/2019 de 09 de setembro de
2019, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público
Eleitoral, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE;
CONSIDERANDO que a tramitação de procedimentos distintos, em
Promotorias de Justiças diversas, investigando os mesmos fatos,
conquanto sob óticas específicas, acarreta a adoção de medidas
repetitivas e desnecessárias, confrontando os princípios da
eficiência e da economia procedimental;
CONSIDERANDO o anseio em otimizar a colheita de informações sobre
a utilização da administração pública, notadamente a Secretaria de
Educação de Paulista, para angariar votos em favor do candidato a
Prefeito Yves Ribeiro de Albuquerque, em troca de emprego público
e a consequente adoção das medidas pertinentes para solucionar e
responsabilizar os agentes pelas irregularidades apontadas;
CONSIDERANDO as recentes informações recebidas pela Promotoria de
Justiça de Paulista, consistente em vídeo denunciando que existia
uma lista de pessoas, com nomenclaturas de cargos em comissão na
Secretaria de Educação de Paulista, nome de quem as indicou,
evidenciando-se o nome do candidato a Prefeito Yves Ribeiro de
Albuquerque, em troca de votos, relação esta que se encontrava na
lixeira de um dos computadores;
CONSIDERANDO que no dia 20/11/2020, na sede da Promotoria de
Justiça de Paulista, prestou declarações a pessoa de LEANDRO LUIZ
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na Prefeitura em troca de voto em favor do candidato Yves
Ribeiro de Albuquerque, tendo visto a portaria de nomeação e
ido até a Secretaria de Educação no dia 20/11/2020 para saber
onde seria seu local de trabalho, quando foi surpreendido
pela mudança de gestão na Prefeitura;
CONSIDERANDO que o atual Secretário de Educação, Sr.JOSÉ
CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR, declarou na sede da Promotoria
de Justiça de Paulista que tem percebido uma procura de
pessoas na Secretaria em busca de informações sobre os locais
de trabalho, tendo sido afirmado que foram prometidos os
empregos em troca de voto ao candidato Yves Ribeiro de
Albuquerque;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL,
para apuração de suposta prática de captação ilícita de sufrágio,
abuso de poder e conduta vedada de contratação de servidores em
hipóteses que não configuram casos de nomeação para cargos
comissionados, dentre outras condutas, determinando para tanto:
a) a nomeação do servidor Josenildo do Nascimento Silva
para
funcionar
como
secretário
após
devidamente
compromissado;
b) o registro do presente procedimento em livro próprio;
c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos
das peças de informação;
d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional
Eleitoral, comunicando o feito e solicitando a devida
publicação;
e) a realização da seguinte diligência: e.1) Oficie-se o
Secretário de Educação e o Secretário de Administração
para que encaminhem cópias das portarias de nomeação das
pessoas que se encontram listadas no documento mencionado
pelo Secretário de Educação, o qual também deve ser
encaminhado, no prazo de 48hs;
f) oficie-se a 2ª PJDC curadoria do Patrimônio Público,
enviando-lhe os documentos recebidos, para conhecimento e
adoção das providências que entender cabíveis.
Após cumprida a diligência acima, voltem os autos
para novas providências.
As peças de informação estão consubstanciadas nos
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documentos em anexo.
Autue-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paulista, 24/11/2020
Rafaela Melo de Carvalho Vaz
Promotora Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral
Julieta Maria Batista Pereira de Oliveira
Promotora Eleitoral da 114ª Zona Eleitoral

“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

