
EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) PROCURADOR (A) DA 

REPÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE 

SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA. 

 

 

 

 

ANTÔNIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ, 

brasileiro, casado, agricultor/vereador, RG 23855583, SSP-SP, 

CPF 827.197.641-91, residente e domiciliado na rua José 

Barbosa, 594, Bairro Garrafão, Uiraúna, PB, FRANCISCO 

BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, 

Funcionário Público/vereador, RG. 542.037-SSP -PB, residente 

e domiciliado no Sítio Seriema, Zona Rural, Uiraúna-PB, MARIA 

CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, 

agricultora/vereadora, RG: 152140/SSP-PB, CPF: 

025.466.324.93, residente e domiciliada na Rua major José 

Fernandes, nº 440, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Uiraúna- 

PB, ANA AMÉLIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA, brasileira, 

casada, enfermeira, portador da cédula de RG 2253549 

SSP/RN, CPF 316.028.828-51, inscrição eleitoral 

0299.7012.1210, residente e domiciliado na Rua Oscar Tavares 

Cavalcante, nº 96, bairro nossa senhora de Lourdes, Uiraúna- 

PB, CIRO FIGUEIREDO BARBOSA, brasileiro, solteiro, 

Fisioterapeuta/Vereador, RG: 3350761, SSP-PB, CPF 

073.867.894-59, residente e domiciliado na Rua Sabino 

Correia, nº 28, Centro Uiraúna- PB, LAURO JOSÉ VARANDAS 

NOGUEIRA, brasileiro, casado, advogado/vereador, CPF 

011933914-58, RG. 2490258 SSDS/PB, título 027154581201, 

residente e domiciliado na Fazenda Tamandaré, zona rural 

Uiraúna- PB, vêm a honrada e digna presença de Vossa 

Excelência apresentar NOTÍCIA DE FATO, em face de 1- 

JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO, popularmente 

conhecido como Segundo de Wilson Santiago, brasileiro, 

solteiro, ex-prefeito do município de Uiraúna, Paraíba, residente 

e domiciliado na Rua Monsenhor Constantino Vieira, s/n, CEP: 

58.915-000, centro, Uiraúna, PB, 2- DANILDA MARIA 
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SANTIAGO ROLIM, brasileira, casada, tia do primeiro 

noticiado e ex-secretária municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo de Uiraúna- PB, podendo ser encontrada na Rua Major 

José Fernandes, s/n, CEP: 58.915-000, centro, Uiraúna, PB, 3- 

ERIVAN ANTÔNIO DE MORAIS, brasileiro, representante das 

empresas BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, e BONDE DO 

BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, casado, 

empresário, inscrito no CPF n° 271.440.188-09 e no RG n° 

2.134.267, residente na Rua José Barbosa, n° 384, Centro de 

Uiraúna, no Estado da Paraíba, e 4- JOSE SALIEGE DA 

SILVEIRA, proprietário da empresa SOCIEDADE DE DIFUSAO 

ARTISTICA DE UIRAUNA, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua Capitão Israel, em frente à Praça Padre 

França, Centro, Uiraúna- PB, o que se faz nos termos adiante 

citados: 

 

Cuida-se de Notícia de Fato evidenciando 

supostos ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e 

CRIMINAIS praticados pelos denunciados em decorrência de 

concessões de benefícios financeiros da Lei Aldir Blanc, violando 

o que aduz as normas e critérios fixados nos editais, decreto 

49/2020 e a Lei Aldir Blanc, bem como desvirtuando o 

propósito inicial do socorro à cultura. 

 

A Prefeitura Municipal de Uiraúna através 

da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo por meio 

da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), lei emergencial da 

cultura, abriu editais para fins de beneficiar a cultura local com 

prêmio de mais de R$ 85.000,00 reais. 

 

No mês de outubro a Secretaria de Cultura, 

Esporte e Turismo iniciou o mapeamento dos agentes culturais 

da cidade, onde foi feita divulgação para que todos fossem 

identificados com a finalidade de realizar possíveis ações no 

âmbito da cultura. Posteriormente foram lançados 03 editais 

pela Prefeitura Municipal de Uiraúna, que premiariam alguns 

grupos e entidades voltadas a cultura. 
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A Lei Aldir Blanc objetivava premiar todos 

os artistas que fizeram o Cadastro Municipal da Cultura, 

músicos, dançarinos, cantores, violeiros, poetas, artesões, 

fotógrafos, produtores culturais e muitos outros, como os 

artistas circenses que atravessaram o período de pandemia em 

nossa cidade. 

 

A Prefeitura fez o repasse e elaborou o 

calendário de apresentações dos classificados nos editais. 

Dentre diversas atrações, presenciais e virtuais que vão das 

tradicionais Banda de Música Jesus, Maria e José e Orquestra 

até Música alternativa na Sala Espacial Pud Bar e o Circo em 

Praça Pública. 

 

Segue em anexo o cronograma das 

apresentações: 

 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 

 

Atração: Show de Música Alternativa 

 

Data: 05 de Dezembro de 2020 

 

Local: Sala Espacial Pub Bar 

 

Atração: Circo na Praça 

 

Data: 12 de Dezembro de 2020 

 

Local: Praça Pe França 

 

Atração: Live Show Bonde do Brasil 

 

Data: 17 de Dezembro de 2020 

 

Local: LIve 

 

Atração: Show dos Amigos - Luan Pakerô e Flavio 
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Data: 18 de Dezembro de 2020 

 

Local: Live 

 

Atração: Orquestra de Frevo - 

 

Data: 19 de Dezembro de 2020 

 

Local: Praça Pe França 

 

Atração: Junior Sax 

 

Data: 20 de Dezembro de 2020 

 

Local: Live 

 

Atração: Lucio Duarte 

 

Data: 24 de Dezembro de 2020 

 

Local: Live 

 

Atração: Banda Filarmônica Jesus, Maria e José 

 

Data: 25 de Dezembro de 2020 

 

Local: Praça Pe França 

 

 

1- DA VIOLAÇÃO AO ÍTEM 07, C, do Edital 01 

 

Conforme documentação anexa a presente 

denúncia, os senhores GERALDO MOISÉS DE ANDRADE 

JÚNIOR, brasileiro, servidor efetivo municipal, e LÚCIO 

ANDRADE DUARTE, brasileiro, funcionário da Fundação 

Educacional Lica Claudino, foram beneficiários do auxílio 

concedido pela Lei 14.017/20 (Lei Aldir Blanc), onde a referida 

dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

provocada pelo Covid-19. 
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O edital 01, em seu item 07, letra c, proibia 

a participação de servidores públicos de qualquer dos poderes, 

seja efetivo ou ocupantes de cargo comissionado. 

 

  
 

Ocorre que o Sr. GERALDO MOISÉS DE 

ANDRADE JÚNIOR, mesmo sendo servidor efetivo do 

município de Uiraúna, não só concorreu como foi contemplado 

com o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

 

 
 

Foram duas parcelas pagas ao servidor 

público municipal GERALDO MOISÉS, uma no valor de R$ 
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10.000,00 (dez mil reais) e outra no valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), conforme se observa abaixo: 

 
 

 

 

 

Além de violar o item 07, letra c do edital, 

a Lei 14.017/20 também foi violada em seu artigo 6º, que 

elenca as condições para fazer jus ao recebimento do benefício: 

 

“Art. 6º Farão jus à renda emergencial prevista no 

inciso I do caput do art. 2º desta Lei os 

trabalhadores e trabalhadoras da cultura com 

atividades interrompidas e que comprovem: 

 

I - terem atuado social ou profissionalmente nas 

áreas artística e cultural nos 24 (vinte e quatro) 

meses imediatamente anteriores à data de 

publicação desta Lei, comprovada a atuação de 

forma documental ou autodeclaratória; 

 

II - não terem emprego formal ativo; 

 

III - não serem titulares de benefício 

previdenciário ou assistencial ou beneficiários do 

seguro-desemprego ou de programa de 
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transferência de renda federal, ressalvado o 

Programa Bolsa Família; 

 

IV - terem renda familiar mensal per 

capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou 

renda familiar mensal total de até 3 (três) 

salários-mínimos, o que for maior; 

 

V - não terem recebido, no ano de 2018, 

rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 

(vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove 

reais e setenta centavos); 

 

VI - estarem inscritos, com a respectiva 

homologação da inscrição, em, pelo menos, um 

dos cadastros previstos no § 1º do art. 7º desta 

Lei; e 

 

VII - não serem beneficiários do auxílio 

emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de 

abril de 2020. 

 

Ocorre que a pessoa de GERALDO 

MOISÉS DE ANDRADE JÚNIOR, recebeu a renda emergencial 

da Lei Aldir Blanc mesmo sendo servidor efetivo do Município 

de Uiraúna/PB, conforme extraiu-se do portal Sagres. (nº 5).                                                                                             

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13982.htm
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Pode-se constatar, ao ler o artigo 

mencionado anteriormente, que ocorreram irregularidades na 

concessão do benefício às pessoas mencionadas, uma vez que 

não cumpriam os requisitos exigidos, além de apresentarem 

uma condição financeira confortável. 

 

Acrescenta ainda que a pessoa de LÚCIO 

ANDRADE DUARTE, também foi beneficiária do referido 

auxílio no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mesmo tendo 

vinculo ativo com a Fundação Educacional Lica Claudino- FELC, 

fundação esta que recebe incentivo municipal no valor de R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais, conforme relação 

de empenhos em anexo. 

 

A irregularidade na premiação do Sr. 

LÚCIO ANDRADE DUARTE é que o mesmo possui vínculo 

ativo com a Fundação Educacional Lica Claudino- FELC, o que é 

vedado pelo item 07, letra L do edital 02. 

 

Percebe-se, pois, que as concessões 

quebraram todos os critérios estabelecidos nos editais, na lei, e 

no decreto municipal. 

 

 

2- DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ÀS EMPRESAS DE UM 

MESMO SÓCIO – COM CONTRATO NO MUNICÍPIO 

 

Outra irregularidade é o fato de duas 

empresas, ambas pertencentes aos empresários ERIVAN 

ANTÔNIO DE MORAIS e JUBERVAN ANTÔNIO DE MORAIS, 

terem sido contempladas com o benefício. 

 

Foram emitidos e pagos dois empenhos em 

nome das empresas BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ 

de nº 07.728.465/0001-02 e BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES 

E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, CNPJ de nº 16.809.981/0001-61, 
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ambos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme 

documento anexo extraído do sistema SAGRES TCE/PB. 

 

 
 

O que chama atenção é que as referidas 

empresas beneficiárias pertencem ao Sr. ERIVAN MORAIS, que 

é uma pessoa de excelente condição financeira, proprietário da 

rádio Cacare (MAIS FM): 12721221000138 
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A MAIS FM, rádio cacaré, é uma empresa 

de propriedade do grupo ERIVAN MORAIS, inclusive este é o 

apresentador dos principais programas radialísticos da emissora 

(PROGRAMA COMANDO GERAL E PASSANDO A LIMPO). 

 

 
 

Ocorre, Excelência, que a referida rádio já 

possuía, nessa época, um gordo contrato com o município de 

Uiraúna- PB no ano de 2020, percebendo mensalmente a 

quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), e ao 

ano o valor de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos 

reais) conforme documentação anexa retirada dos balancetes 

da prefeitura e do sistema sagres. 
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Houve, pois, um desvirtuamento do uso dos 

recursos da Lei Aldir Blanc, sendo utilizado para beneficiários 

que já possuem ótima condição financeira, que já são 

funcionários públicos municipais e que já possuem gordos 

contratos com o município, deixando de aplicar esses recursos 

com quem realmente necessita e está sendo afetado pela 

pandemia do COVID 19. 

 

Há clara violação ao princípio da moralidade 

administrativa, pois os recursos emergenciais foram utilizados 

para beneficiar pessoas ricas, empresários e servidores, sendo 

que a maioria deles já possui vínculo com o município, que não 

necessitam, de fato, de tais recursos. 

 

 

 

3- DA CONCESSÃO DE DOIS BENEFÍCIOS A MESMA 

EMPRESA E PESSOAS – vedação prevista no art. 7, inciso 

VII, do Decreto 049-2020 que regulamentou a Lei Aldir 

Blanc  

 

Além da situação acima elencada, o ex-

prefeito e a secretária de cultura ainda concederam benefícios a 

uma mesma pessoa, contemplando em dois editais, ferindo o 

art. 7, inciso VII, do Decreto 049-2020 que 

regulamentou a Lei Aldir Blanc, emitido pelo próprio 

prefeito. 

 

A pessoa jurídica SOCIEDADE DE DIFUSAO 

ARTISTICA DE UIRAUNA, CNPJ de nº 12.721.221/0001-38, cujo 

proprietário/presidente é o senhor JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, 

participou de dois editais do benefício e foi selecionada e 

contemplada em ambos, recebendo duas parcelas de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), em manifesta violação à proibição contida no 

a art. 7, inciso VII, do Decreto 049-2020 que 

regulamentou a Lei Aldir Blanc. 
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Como se não bastasse, o Sr. ERIVAN 

ANTÔNIO DE MORAIS, na condição de sócio/proprietário das 

empresas BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ de nº 

07.728.465/0001-02 e BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E 

EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, CNPJ de nº 16.809.981/0001-61, 

recebeu duas parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

novamente em afronta ao referido dispositivo legal acima 

citado. 

 

O servidor público municipal GERALDO 

MOISÉS DE ANDRADE JÚNIOR foi selecionado em dois editais e 

recebeu duas parcelas, uma no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e outra no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

conforme documentação anexa, o que é vedado pelo Decreto 

49-2020. 

 

O art. 7 cita o critério a ser adotado pela 

administração para conceder o benefício, chamando atenção 

para o inciso VII, do Decreto Municipal nº 049/2020 que 

regulamentou a Lei Aldir Blanc que aduz o seguinte: 

 
Art. 7. Para a execução de programas relativos ao 

inciso III, do art. 2º da Lei Aldir Blanc, com vistas à 

linha de fomento como editais de produção artística, de 

premiação, chamadas públicas ou outros instrumentos 

aplicáveis, serão adotados os seguintes critérios: 

[...] 

VII- Os beneficiários desses programas poderão se 

inscrever em qualquer modalidade, e até mesmo em 

mais de um edital, mas só poderão ser selecionados 

em apenas um deles. 

 

O referido dispositivo é claro ao afirmar que 

os beneficiários desses programas poderão se inscrever em 

qualquer modalidade, e até mesmo em mais de um edital, mas 

só poderão ser selecionados em apenas um deles. 
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Não há dúvida que o município contemplou 

duas vezes as mesmas pessoas o Sr. ERIVAN ANTÔNIO DE 

MORAIS e a SOCIEDADE DE DIFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNA, 

CNPJ de nº 12.721.221/0001-38, cujo proprietário/presidente é 

o senhor JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, violando o próprio 

Decreto assinado e publicado pelo ex-prefeito Segundo de 

Wilson Santiago. 

 

Existe, portanto, indícios de fraude e 

irregularidades, que merecem ser apurados pelo Ministério 

Público Federal e Polícia Federal, por se tratar de verba de 

programa federal. 

 

O art. 9º, §1º, do referido decreto 

municipal ainda prevê que o beneficiário que incorrer em casos 

de irregularidade, fraude, ou ausência de prestação de contas 

fica obrigado a devolver os recursos recebidos de forma integral 

aos cofres públicos do Município de Uiraúna- PB, devidamente 

corrigidos. 

 

No caso dos autos, há indícios de 

irregularidades e fraudes aos requisitos da Lei Aldir Blanc e do 

Decreto Municipal nº 49/2021, motivo pelo qual além da devida 

punição criminal, cível (por improbidade administrativa), pugna 

pela obrigação de devolução aos cofres públicos dos valores 

indevidamente recebidos. 

 

Os denunciados desvirtuaram o intuito da 

Lei Aldir Blanc, bem como concederam benefícios a pessoas 

mais de uma vez, desrespeitando o próprio Decreto Municipal, 

bem como o disposto no art. 6º da Lei 14.017/20. 

 

 

4- DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

4.1- DO FATO TÍPICO CRIMINAL 
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As condutas aqui descritas podem ser 

subsumidas, em tese, ao tipo penal do art. 1º do Decreto Lei 

201/67, que versa sobre os crimes de responsabilidade dos 

prefeitos: 

 
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 

Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento da Câmara dos 

Vereadores: 

 

IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou 

recursos de qualquer natureza, em desacordo com os 

planos ou programas a que se destinam; 

 

Os denunciados merecem ser 

responsabilizados por tais condutas, não havendo que se falar 

em ausência de dolo ou desconhecimento, haja vista haver 

previsão expressa na Lei e no Decreto Municipal, sendo a 

situação agravada por se tratar de um prefeito com formação 

em direito e um profissional da imprensa, de notório 

conhecimento sobre questões administrativas. 

 

4.2- DA CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

As condutas aqui descritas podem ser 

enquadradas no art. 10º da Lei Nº 8.429, de 02 de junho de 

1992, que versa sobre os Atos de Improbidade Administrativa 

que Causam Prejuízo ao Erário: 

 

 

Seção II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que 

Causam Prejuízo ao Erário 

 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa 

que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
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dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 

desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 

incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física 

ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1º desta lei; 

[...] 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

 

O ato de improbidade resta também 

configurado, merecendo ser instaurado procedimento 

investigativo criminal e também preparatório para ação civil 

pública. 

 

 

4.3- DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES AOS COFRES 

PÚBLICOS 

 

O art. 9º, §1º, do referido decreto 

municipal ainda prevê que o beneficiário que incorrer em casos 

de irregularidade, fraude, ou ausência de prestação de contas 

fica obrigado a devolver os recursos recebidos de forma integral 

aos cofres públicos do Município de Uiraúna- PB, devidamente 

corrigidos. 

 

No caso dos autos, há indícios de 

irregularidades e fraudes aos requisitos da Lei Aldir Blanc e do 

Decreto Municipal nº 49/2021, motivo pelo qual além da devida 

punição criminal, cível (por improbidade administrativa), pugna 

pela obrigação de devolução aos cofres públicos dos valores 

indevidamente recebidos. 

 

 

4.4- DOS ANTECEDENTES DOS DENUNCIADOS 
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4.4.1- O denunciado JOSÉ NILSON 

SANTIAGO SEGUNDO, apesar de ter passado pouco mais de um 

ano no mandato, possui vários procedimentos de investigação 

por atos de improbidade e crimes de responsabilidade em 

tramitação no MPPB, conforme se observa no site 

http://www.mppb.mp.br/index.php/consulta-processual-

mpvirtual: 

 

 

046.2020.003580 

16/12/2020  Notícia 

de Fato - Dano 

ao Erário 

3º Promotor de 

Justiça ... 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DE SOUSA (04º 

PROMOTOR) 

046.2020.003579 

16/12/2020  Notícia 

de Fato - Dano 

ao Erário 

3º Promotor de 

Justiça ... 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DE SOUSA (04º 

PROMOTOR) 

20.18.0715.0027294/2020-

11 

MPVirtual:001.2020.027294 

13/10/2020 

 Procedimento 

de Gestão 

Admi ... -

 Protocolo / 

Exped ... 

Membro da 

Comissão de ... 

COMISSÃO DE COMBATE 

AOS CRIMES DE 

RESPONSABILIDADE E À 

IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

20.18.0715.0027090/2020-

87 

MPVirtual:001.2020.027090 

09/10/2020 

 Procedimento 

de Gestão 

Admi ... -

 Protocolo / 

Exped ... 

N/D COMISSÃO DE COMBATE 

AOS CRIMES DE 

RESPONSABILIDADE E À 

IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

046.2020.002013 

16/09/2020  Notícia 

de Fato -

 Improbidade 

Admin ... 

4º Promotor de 

Justiça ... 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DE SOUSA (04º 

PROMOTOR) 

002.2020.036150 

31/08/2020  Notícia 

de Fato -

 Crimes de 

Respons ... 

4º Promotor de 

Justiça ... 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DE SOUSA (04º 

PROMOTOR) 

http://www.mppb.mp.br/index.php/consulta-processual-mpvirtual
http://www.mppb.mp.br/index.php/consulta-processual-mpvirtual
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046.2020.001761 

21/08/2020  Notícia 

de Fato - Dano 

ao Erário 

4º Promotor de 

Justiça ... 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DE SOUSA (04º 

PROMOTOR) 

001.2020.018003 

11/08/2020  Notícia 

de Fato -

 Crimes de 

Respons ... 

4º Promotor de 

Justiça ... 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DE SOUSA (04º 

PROMOTOR) 

046.2020.001539 

30/07/2020  Notícia de 

Fato - Improbidade 

Admin ... 

4º Promotor de 

Justiça ... 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

SOUSA (04º PROMOTOR) 

 

Em pouco tempo de gestão o primeiro 

denunciado já é investigado por muitas irregularidades. 

 

 

 

 

ERIVAN ANTÔNIO DE MORAIS 

 

4.4.2- Já o terceiro denunciado ERIVAN ANTÔNIO DE 

MORAIS já está mais adiantado, responde algumas ações de 

improbidade administrativa e criminais por crimes contra a 

administração pública: 

 

a) Ação de improbidade administrativa 0800129-

75.2020.8.15.0131 
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b- O Sr. ERIVAN ANTÔNIO DE MORAIS é condenado nas 

sanções cominadas no art. 89 da Lei nº 8.666/93, nos autos do 

processo de nº 0800545-92.2020.4.05.8202 que tramita 

perante a Justiça Federal de Sousa- PB: 

 

 
 

c- Outro processo que o Sr. ERIVAN 

ANTÔNIO DE MORAIS responde na JFPB é um de improbidade 

administrativa, processo nº 0800544-10.2020.4.05.8202: 
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D- O Sr. Erivan ainda tem outro processo por improbidade 

administrativa com condenação, conforme se observa nos autos 

de nº 0800131-65.2018.4.05.8202: 

 

 
 

Vê-se, portanto, que o denunciado é já 

cliente da justiça federal e estadual, já possuindo condenações 

de improbidade e criminal contra a administração pública, 

conforme se observa pela documentação acostada a presente 

denúncia. 
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A prova confeccionada e analisada no presente 

feito não deixa qualquer dúvida que o noticiado atentou contra 

os princípios da administração pública. 

 

Dessa forma, pugna que seja instaurado o 

devido procedimento investigativo, com a consequente 

conversão da presente notícia de fato em inquérito civil 

preparatório para propositura de ação civil pública, bem como 

que seja instaurado o competente inquérito policial, em face do 

1- Sr. JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO, popularmente 

conhecido como Segundo de Wilson Santiago; 2- DANILDA 

MARIA SANTIAGO ROLIM, brasileira, casada, tia do primeiro 

noticiado e ex-secretária municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo de Uiraúna- PB; 3- ERIVAN ANTÔNIO DE MORAIS, 

brasileiro, representante das empresas BCM PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS LTDA, e BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E 

EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, e 4- JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, 

para apuração mais detalhada dos fatos. 

 

 

Pede providência.  

 




