
ESTADO DA PARAÍBA
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PATOS

PP 040.2020.002069

DESPACHO DE CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL

Trata-se de PP (RES CPJ 04/2013, art. 19, caput) instaurado em 16.07.2020 em

atenção à notícia de fato de  informação no sentido de que o Conselho Tutelar de

Condado recebeu apenas parcialmente o kit advindo do governo federal.

Em análise dos autos, observa-se:

a) foi determinada a notificação da Prefeitura de Condado/PB para se manifestar

sobre a informação de entrega incompleta do Kit de equipamento do CT, entregue ao

Assessor Jurídico, e sem resposta; cuja reiteração foi realizada com entrega ao Chefe

de Gabinete do Prefeito, mais uma vez não respondido.

b) após notificação, o CT informou os bens recebidos da Secretaria Nacional de

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Governo Federal, e destacou

não  ter  recebido  automóvel;  e  requisitou  informações  a  Secretaria  de  Assistência

Social dos bens remetidos ao CT, porém não obteve resposta.

c) não há a relação dos bens que deveriam ser entregues ao CT.

O descumprimento reiterado das requisições do MP e a ausência de documento

oficial de quais bens deveriam ser entregues pelo Governo Federal ao CT impediram a

conclusão no PP no prazo estabelecido na RES CPJ 04/2013, art. 3.º.

Diante do exposto, nos termos da RES CPJ 04/2013, art. 19, §4.º, CONVERTO

este PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL e DETERMINO:

a)  a  REMESSA  do  extrato  da  portaria  para  publicação,  através  de  meio

eletrônico, conforme RES 04/2013, art. 8.º, VI.

b)  a REALIZAÇÃO de pesquisa  pelo  Secretário  do feito  no  site do  Governo

Federal sobre os bens destinados ao CT de CONDADO/PB, no prazo de trinta dias.

c) a NOTIFICAÇÃO do Secretário de Desenvolvimento Social para no prazo de

trinta  dias prestar  as  seguintes  informações  instruídas  com  a  documentação

pertinente:
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I  – Quais bens (móveis, automóveis, de informática etc.) foram remetidos em

2020 pelo Governo Federal ao CONSELHO TUTELAR DE CONDADO/PB.

II  –  Quais  bens  remetidos  pelo  Governo  Federal  foram  entregues  ao

CONSELHO TUTELAR DE CONDADO/PB.

A Notificação deverá:

I – ser entregue em mãos.

II – nos termos da RES CPJ 04/2013, art. 9.º, §2.º, ser instruída com cópia desta

Portaria de Conversão de PP em IC.

3. seguir o modelo estabelecido no IC 040.2018.5787

Patos/PB, 21 de fevereiro de 2021.

Glauco Coutinho Nóbrega.
Promotor de Justiça, em substituição.
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