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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - CSMP1976
PAUTA DA 1267ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 09 DE MARÇO DE 2018, ÀS 09:00
HORAS.
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1266ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2018, ENCAMINHADA CÓPIA DOS
EXTRATOS AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.1 Procedimento Preparatório nº 74/2010 (SIMP nº 000030-172/2016). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: lixão ao lado
de uma granja no Povoado Alegria que vem ocasionando a morte de diversos animais por conta dos dejetos advindos do lixão. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.2 Inquérito Civil nº 0074/2015 (SIMP nº 000052-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possível ocorrência de atraso na conclusão do posto de saúde de Flores e do PAM (SAMDU) de Campo Maior/PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.3 Inquérito Civil SIMP nº 000074-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - maus-tratos aos
animais e outras irregularidades em evento ocorrido no mês de maio de 2016, no Parque de Exposição Dirceu Arcoverde, localizado na BR-343,
em Teresina-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.4 Inquérito Civil SIMP nº 000086-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - poluição sonora
decorrente das atividades de geradores de energia. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr.
Aristides Silva Pinheiro.
2.1.5 Inquérito Civil nº 067/2014 (SIMP nº 000111-063/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possíveis manutenção, pelo município de Campo Maior/PI, em seu quadro de funcionários de pessoas sem a devida aprovação em concurso
público de forma, em tese, permanente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Aristides
Silva Pinheiro.
2.1.6 Procedimento Preparatório nº 32/2014 (SIMP nº 000260-172/2015). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio
ambiente - poluição sonora. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.7 Inquérito Civil nº 024/2015 (SIMP nº 000262-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
realização de despesa com serviço de apresentações artísticas, locação de palco e equipamentos, sem prévio procedimento licitatório, no
município de Jatobá do Piauí no exercício financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.
Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.8 Inquérito Civil nº 031/2015 (SIMP nº 000269-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
fragmentação de despesa com a contratação de serviços de acompanhamento de convênios, sem o legalmente devido procedimento licitatório,
no município de Jatobá do Piauí no exercício financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.
Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.9 Inquérito Civil nº 052/2015 (SIMP nº 000291-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
manutenção nos quadros de servidores do município de Jatobá do Piauí, de pessoa sem prévia aprovação em concurso público, remuneradas
pelo FMS, no exercício financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Aristides
Silva Pinheiro.
2.1.10 Inquérito Civil nº 073/2014 (SIMP nº 000096-063/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possível atraso na conclusão de avenida às margens do Rio Surubim no Município de Campo Maior/PI. Declínio de atribuições. Promotor de
Justiça: Cezario de Souza Cavalcante Neto. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.11 Procedimento Preparatório SIMP nº 000072-172/2017. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: evento "aviões no
comando". Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.2 Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques (substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.1 Inquérito Civil nº 49/2006 (SIMP nº 000061-172/2015). Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: gráfica no Bairro São
Cristóvão - despejo inapropriado de esgoto e águas residuais. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sávio Eduardo Nunes de
Carvalho. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques (substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.2 Inquérito Civil SIMP nº 000029-172/2015. Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar a legalidade da desafetação de
área verde no loteamento Santa Isabel, zona leste, desta Capital. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sávio Eduardo Nunes de
Carvalho. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques (substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.3 Procedimento Preparatório SIMP nº 000122-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - poluição
sonora. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques
(substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.4 Procedimento Preparatório SIMP nº 000140-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - poluição
sonora. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques
(substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.5 Procedimento Preparatório SIMP nº 000290-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - Oficina
Guarujá - derrame de óleo no Rio Parnaíba. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra.
Teresinha de Jesus Marques (substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.6 Inquérito Civil SIMP nº 000388-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - aterramento. Promoção
de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques (substituindo o Conselheiro
Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.7 Inquérito Civil SIMP nº 000311-172/2015. Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - poluição sonora.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sávio Eduardo Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques
(substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.8 Inquérito Civil SIMP nº 000079-140/2017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras. Assunto: veículos de transporte coletivo. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques (substituindo o
Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.9 Inquérito Civil nº 002/2011 (SIMP nº 000066-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: irregularidade no "Projeto
Semeando Moradia" da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADH). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos
Santos. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques (substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.10 Inquérito Civil nº 04/2014 (SIMP nº 000001-226/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Isaías Coelho. Assunto: apurar irregularidades
cometidas pelo atual gestor do Município de Isaías Coelho sobre suposta malversação no uso de recursos públicos provenientes do PAB FIXO Piso de Atenção Básica, consubstanciando na contratação e pagamento sem procedimento licitatório ou de dispensa/inexibilidade de licitação da
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Senhora Maria Helena da Silva Ribeiro para o transporte das equipes do Programa Saúde da Família, cujos serviços não foram efetivamente
prestados. Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus
Marques (substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.2.11 Inquérito Civil nº 029/2015 (SIMP nº 000267-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
fragmentação de despesa com aquisição de peças e acessórios para veículos, sem o legalmente devido procedimento licitatório, no município de
Jatobá do Piauí no exercício financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza Cavalcante Neto. Relatora:
Dra. Teresinha de Jesus Marques (substituindo o Conselheiro Dr. Alípio de Santana Ribeiro).
2.3. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.1 Procedimento Preparatório nº 08/2014 (SIMP nº 000030-261/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Marcolândia. Assunto: apurar danos
ambientais gerados pelas Fábricas de Processamento de Mandioca situadas na cidade de Marcolândia/PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Tallita Luzia Bezerra Araújo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.2 Procedimento Preparatório nº 11/2014 (SIMP nº 000028-261/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Marcolândia. Assunto: apurar danos
ambientais gerados pelas Fábricas de Processamento de Mandioca situadas na cidade de Marcolândia/PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Tallita Luzia Bezerra Araújo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.3 Procedimento Preparatório nº 13/2018 (SIMP nº 000022-027/2018). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
possíveis irregularidades em procedimento de transplante intervivos. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria Ester Ferraz de
Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.4 Inquérito Civil nº 008/2017 (SIMP nº 000045-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: atraso no pagamento da
remuneração dos conselheiros tutelares do Município de Milto Brandão. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes
do Rêgo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.5 Inquérito Civil Público nº 015/2011 (SIMP nº 000136-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: apuração de
irregularidades na estrutura física e gestão do Telecentro implantado na cidade de Lagoa de São Francisco, conforme relatório de fiscalização nº
1.705/2010 da Controladoria Geral da União. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relatora: Dra.
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.1 Procedimento Preparatório SIMP nº 000122-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Meio ambiente Preservação da Fazenda São Joaquim em face da construção do Rodoanel. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.2 Inquérito Civil nº 000018-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI Assunto: Meio ambiente - poluição sonora.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.3 Inquérito Civil nº 50/2016 (SIMP nº 000272-172/2015). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Meio ambiente poluição ambiental provenientes do abandono do parque ambiental. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.4 Inquérito Civil nº 001/2016 (SIMP nº 000001-063/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: Apurar
preventivamente notícia de possível irregularidade em obra em açude na cidade de Campo Maior. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.5 Inquérito Civil nº 049/2015 (SIMP nº 000288-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI Assunto: Apurar notícia de
adimplemento de despesas serviços de consultoria jurídica, suportadas pelo FMS, em aparente desvio de finalidade, no Município de Jatobá do
Piauí, no exercício financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Sousa Cavalcante Neto. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.4.6 Inquérito Civil nº 039/2015 (SIMP nº 000277-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI Assunto: Apurar notícia de
fragmentação de despesas suportadas pelo FUNDEB com transporte, aluguel e frete de veículos, sem o legal procedimento licitatório, no
Município de Jatobá do Piauí, no exercício financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Sousa Cavalcante
Neto. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.7 Inquérito Civil nº 35/10 (SIMP nº 000019-025/2017). Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI Assunto: Trata-se de teor do
Acórdão nº 2993/2009 do Tribunal de Contas da União, noticiando irregularidades ocorridas na Concorrência nº 001/2009 da Agespisa, bem
como descumprimento de ordem judicial. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.4.8 Inquérito Civil nº 17/2017 (SIMP Nº 000424-076/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri - PI. Assunto: Apurar possível afronta à
Lei 8666/93, por realização de licitações sem a realização de pesquisa de preços. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Nivaldo
Ribeiro. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.9 Procedimento Preparatório nº 015/2017 (SIMP nº 000060-085/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente - PI. Assunto: Apurar
eventual possível ato de improbidade por servidores comissionados na Vara única da Comarca de Corrente - PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.5 Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.1 Procedimento Preparatório SIMP nº 000262-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - má
condições de higiene. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.2 Inquérito Civil SIMP nº 000497-172/2015. Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar as condições de uma pocilga,
localizada no Assentamento Santana Nossa Esperança, Usina Santana, Residente na Rua 01 do referido assentamento, onde supostamente está
ocorrendo maus-tratos a animais e os resíduos dessa criação está contaminando o poço tubular de uso comum do assentamento. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Sávio Eduardo Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.3 Inquérito Civil nº 13/2010 (SIMP nº 000465-172/2015). Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar a instalação de
tanques de combustível sem certificado pela empresa PIPEL Picos Petróleo Ltda, Av. Barão de Gurguéia, nº 53, Três Andares, Teresina/PI.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Sávio Eduardo Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.4 Inquérito Civil SIMP nº 000040-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - poluição sonora.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.5 Inquérito Civil nº 035/2016 (SIMP nº 000064-034/2016). Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: direito à moradia.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.6 Inquérito Civil nº 059/2016 (SIMP nº 000035-034/2017) Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: pessoa em situação de
rua. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.7 Procedimento Investigatório Preliminar nº 003/2016 (SIMP nº 000187-150/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão.
Assunto: fechamento de unidades escolares no município de Lagoa do Piauí/Nucleação de Unidades Escolares/Serviço de Transporte Escolar.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.5.8 Procedimento Preparatório nº 13/2017 (SIMP nº 000091-004/2017). Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
possíveis irregulariadades na garantia dos direitos dos consumidores, consistentes na investigação de cláusulas abusivas existentes nos
contratos de adesão padrões utilizados pela MTV EDIFICAÇÔES, mormente no que diz respeito à cobrança de taxas abusivas, multa rescisória e
juros em patamares superiores aos permitidos. Promoção de arquivamento parcial. Promotora de Justiça: Maria das Graças do Monte Teixeira.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
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2.5.9 Inquérito Civil Público nº 002/2015 (SIMP nº 000065-030/2014). Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
irregularidades/inadequação na estrutura física e funcionamento das salas de recepção de urgência e emergência do Hospital de Urgência de
Teresina, "Zenon Rocha". Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Clotildes Costa
Carvalho.
3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
3.1.1 Memorando 29ª PJ nº 106/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 08/2014, que tem por objeto apurar irregularidades quanto à estrutura física, organização e funcionamento do Hospital Santa
Maria da CODIPI.
3.1.2 Memorando 29ª PJ nº 103/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 016/2014, que tem por objeto apurar irregularidades quanto à estrutura física, organização e funcionamento do Laboratório
Central de Teresina Raul Bacelar.
3.1.3 Memorando 29ª PJ nº 105/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 23/2014, que tem por objeto apurar irregularidades quanto ao funcionamento das academias populares para terceira idade em
Teresina-PI.
3.1.4 Memorando 29ª PJ nº 098/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 018/2018, que
tem por objeto apurar irregularidades na estrutura física e funcionamento do Centro Integrado Lineu Araújo.
3.1.5 Memorando 29ª PJ nº 094/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato nº
085/2017 em Procedimento Preparatório nº 017/2018, com o objetivo de apurar irregularidades quanto à assistência psiquiátrica dispensada a
paciente usuário de substâncias entorpecentes.
3.1.6 Memorando 29ª PJ nº 101/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 05/2014, que tem por objeto apurar irregularidades quanto à estrutura física, organização e funcionamento do Hospital Satélite.
3.1.7 Memorando 29ª PJ nº 102/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 004/2017, que tem por objeto apurar irregularidades quanto à precária situação físico estrutural da Unidade de Acolhimento
Infanto Juvenil - UAI.
3.1.8 Memorando 29ª PJ nº 086/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório nº 011/2017 no Inquérito Civil nº 019/2018, com o objetivo de apurar carência de profissionais de fisioterapia na rede hospitalar de
Teresina-PI.
3.1.9 Ofício 32ª PJ nº 100/2018. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação acerca da conversão do Procedimento
Preparatório nº 15/2017 no Inquérito Civil nº 02/2018, com o objetivo de apurar supostas irregularidades quanto à qualidade da água fornecida
pela Água Mineral Regina.
3.1.10 Memorando 29ª PJ nº 096/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório nº 013/2017 no Inquérito Civil nº 017/2018, para apurar possíveis irregularidades no atendimento a paciente portador de transtorno
mental que necessita de acompanhamento.
3.1.11 Memorando 12ª PJ nº 28/2018. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de Fato nº
79/2017 (SIMP 000296-027/2017).
3.1.12 Memorando nº 31/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
23/2017-B (SIMP 000312-089/2015).
3.1.13 Memorando nº 41/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 05/2016 (SIMP 001385-089/2016).
3.1.14 Memorando nº 42/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 06/2016 (SIMP 001389-089/2016).
3.1.15 Memorando nº 43/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 07/2016 (SIMP 001391-089/2016).
3.1.16 Memorando nº 39/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 03/2016 (SIMP 001373-089/2016).
3.1.17 Memorando nº 40/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 04/2016 (SIMP 001374-089/2016).
3.1.18 Memorando nº 37/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 01/2016 (SIMP 001371-089/2016).
3.1.19 Memorando nº 38/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 02/2016 (SIMP 001372-089/2016).
3.1.20 Memorando nº 46/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
08/2016-C (SIMP 001320-089/2016).
3.1.21 Memorando nº 35/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
05/2015-B (SIMP 000060-089/2015).
3.1.22 Ofício nº 38/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento de Investigação Criminal, cujo mote é
apurar a possível ocorrência de roubo majorado com autoria imputada ao Sr. Cléber Bezerra de Oliveira.
3.1.23 Ofício nº 39/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento de Investigação Criminal nº
002/2018, cujo mote é apurar fatos noticiados sobre ocorrência do art. 342 do Código Penal.
3.1.24 Ofício nº 40/2018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento de Investigação Criminal nº
003/2018, cujo mote é apurar fatos noticiados sobre possível ocorrência de furto qualificado.
3.1.25 Ofício nº 0201/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: arquivamento da Notícia de fato nº 000077-237/2017,
tendo em vista que o Ministério Público Federal já está tomando as providências necessárias.
3.1.26 Memorando nº 50/2018 - 2ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 10/2016-B (SIMP 001605-089/2016).
3.1.27 Ofício nº 100/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº 001/2017 no
Inquérito Civil nº 005/2018, cujo objeto é apurar irregularidades na Prestação de Contas do município de Santa Cruz do Piauí, no ano de 2009.
3.1.28 Ofício nº 094/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº 019/2016 no
Inquérito Civil nº 004/2018, cujo objeto é apurar irregularidades na locação de imóvel da Secretaria Municipal de Assistência Social no ano de
2010.
3.1.29 Ofício nº 61/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
009/2016, cujo objeto é investigar a existência de servidor fantasma e locação irregular de imóvel no município de Wall Ferraz.
3.1.30 Ofício nº 054/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 007/2017, cujo objeto é o acompanhamento de pessoa idosa.
3.1.31 Ofício nº 105/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
005/2011, cujo objeto é averiguar o funcionamento do Transporte Escolar de Wall Ferraz.
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3.1.32 Ofício nº 111/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 009/2017 no Inquérito Civil nº
002/2018, cujo objeto é apurar possível poluição sonora causada por estabelecimento localizado na cidade de santa Cruz do Piauí-PI.
3.1.33 Ofício nº 079/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 002/2017, cujo objeto é o acompanhamento de criança e adolescente.
3.1.34 Ofício nº 66/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 08B/2016, cujo objeto é investigar irregularidades na utilização de aparelhos celulares no município de Wall Ferraz-PI.
3.1.35 Ofício nº 109/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
003/2011, cujo objeto é investigar possíveis irregularidades nos transportes escolares na cidade de Santa Cruz do Piauí-PI.
3.1.36 Ofício nº 47/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 004A/2016, cujo objeto é apurar supostas despesas realizadas sem a licitação em Wall Ferraz-PI.
3.1.37 Ofício nº 103/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº 017/2016 no
Inquérito Civil nº 006/2018, com o objeto de investigar a contratação irregular de servidores em Santa Cruz do Piauí-PI, em 2010.
3.1.38 Ofício nº 084/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº 020/2016 no
Inquérito Civil nº 003/2018, cujo objeto é apurar o fornecimento de alimentos a pessoas carentes em Wall Ferraz-PI.
3.1.39 Ofício nº 82/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
002/2011, cujo objeto é apurar perseguição política de servidores da prefeitura de Santa Cruz do Piauí-PI.
3.1.40 Ofício nº 88/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Santa Cruz. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 001B/2011, cujo objeto é acompanhar o planejamento e execução das ações de combate ao vetor do vírus da dengue, chicungunya e zika, em Wall
Ferraz, Santa Cruz do Piauí e Paquetá.
3.1.41 Ofício nº 0219/2017 - GPJ. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
000191-276/2017, tendo em vista a solução da presente demanda.
3.1.42 Ofício nº 173/2018 - PRA/SRN. Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação da prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 28/2015, tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.
3.1.43 Ofício nº 172/2018 - PRA/SRN. Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação da prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 25/2015, tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.
3.1.44 Ofício nº 174/2018 - PRA/SRN. Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação da prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 03/2014, tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.
3.1.45 Ofício nº 175/2018 - PRA/SRN. Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação da prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 11/2015, tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.
3.1.46 Ofício nº 19/2018 - 3ª PJ/SRN. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 33/2016 (SIMP 000405-096/2016), tendo em vista a imprescindibilidade da realização e conclusão de diligências.
3.1.47 Ofício nº 165/2018 - PRA/SRN. Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação da prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 55/2014, tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.
3.1.48 Ofício nº 171/2018 - PRA/SRN. Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação da prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 29/2015, tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.
3.1.49 Ofício nº 170/2018 - PRA/SRN. Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação da prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 31/2015, tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.
3.1.50 Ofício nº 166/2018 - PRA/SRN. Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação da prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 11/2016, tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.
3.1.51 Ofício nº 19/2018 - 3ª PJ/SRN. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 42/2013 (SIMP 000426-096/2016), tendo em vista a imprescindibilidade da realização e conclusão de diligências.
3.2 Outros
3.2.1 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de correição interna no âmbito da 2ª Promotoria
de Justiça de Picos.
3.2.2 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Itaueira. Assunto: instauração dos Inquéritos Civis de números 001/2018, 002/2018, 003/2018 e
004/2018.
3.2.3 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio. Assunto: comunicação de baixa da Notícia de Fato nº 007/2017 (SIMP 000075229/2018), para ser incluída integralmente no Inquérito Civil nº 013/2017, uma vez que ambos os procedimentos foram instaurados com a
finalidade de apurar irregularidades na licitação do edital nº 01/2017 de São João do Arraial-PI.
3.2.4 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Itaueira. Assunto: instauração do Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2018 com o fito de
apuar possível prática, em tese, do crime previsto no art. 1º, I e III do DL 201/67.
3.2.5 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento dos Procedimentos Administrativos de números 000061101/2017, 000010-101/2017, 000067-101/2017, 000816-100/2017 e, da Notícia de Fato nº 000001-101/2018.
3.2.6 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato (SIMP 000088-063/2016), pois, no
caso em tela, falece atribuição ao Ministério Público para atuar no presente feito.
3.2.7 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato (SIMP 000085-063/2015), pois, no
caso em tela, falece atribuição ao Ministério Público para atuar no presente feito.
3.2.8 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato (SIMP 000110-063/2016), pois, no
caso em tela, falece atribuição ao Ministério Público para atuar no presente feito.
3.2.9 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: comunicação do ajuizamento de Ação Civil Pública Inibitória c/c
pedido de Tutela Antecipada de Urgência com base nos elementos de informação colhidos na Notícia de Fato (SIMP 000011-063/2018).
3.2.10 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: comunicação do ajuizamento de Ação de Execução por Obrigação
de Fazer com base nos elementos de informação colhidos no PATAC nº 001/2017 (SIMP 000118-063/2017).
3.2.11 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio. Assunto: comunicação de baixa da Notícia de Fato nº 039/2017-A (SIMP
000065-229/2018), para ser incluída integralmente no Inquérito Civil nº 002/2018, uma vez que ambos os procedimentos foram instaurados com a
finalidade de apurar irregularidades no concurso público para provimentos de cargos de São João do Arraial-PI.
3.2.12 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do Inquérito, com o
fito de apurar irregularidades no pagamento de professores municipais durante o ano de 2014.
3.2.13 E-mail oriundo do Núcleo de Promotorias de Justiça de Altos. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 100/2017, tendo em vista
solução da demanda.
3.2.14 E-mail oriundo do Núcleo de Promotorias de Justiça de Altos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº 19/2017, tendo
em vista a celebração de acordo e o exaurimento do objeto.
3.2.15 E-mail oriundo da 8ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento das Notícias de Fato Criminais de números 000160228/2017, 000116-029/2017, 000003-228/2018, 000233-228/2017, 000012-228/2017, 000002-228/2018 e 000116-228/2017.
3.2.16 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº 001/2015 (SIMP 000235063/2014), uma vez que seu objeto já se encontra judicializado.
3.2.17 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 01/2018, com o fito de averiguar e
apuar a estrutura física e de funcionamento e condições de trabalho dos membros do Conselho Tutelar de Santa Luz-PI.
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3.2.18 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento das Notícias de Fato de números 000007-065/2017,
000012-065/2015, 000020-065/2016, 000039-065/2015, 000027-065/2018, 001841-055/2017 e 000008-065/2016.
3.2.19 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 115/2017, que tinha como objeto pensão
alimentícia e direito de visitas.
3.2.20 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo nos autos do Inquérito Civil nº
07/2016 (SIMP 000230-088/2015) e da Notícia de Fato nº 88/2017 (SIMP 000283-088/2017).
3.2.21 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 012/2017 no Procedimento
Administrativo nº 012/2017 (SIMP 000459-161/2017).
3.2.22 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: comunicação do ajuizamento de Ação Civil Pública Inibitória de
Homologação de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, com base nos elementos de informação colhidos no Inquérito Civil nº 136/2017
(SIMP 000108-063/2016).
3.2.23 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: comunicação do ajuizamento de Ação Civil Pública Inibitória de
Homologação de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, com base nos elementos de informação colhidos no Inquérito Civil nº 065/2017
(SIMP 000205-063/2015).
3.2.24 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: comunicação do ajuizamento de Ação Civil por Ato de Improbidade
Administrativa, com base nos elementos de informação colhidos no Inquérito Civil nº 054/2014 (SIMP 000056-063/2014).
3.2.25 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 000042-063/2016 e das Notícia
de Fato resultantes de sua fragmentação: 000183-063/2017, 000184-063/2017, 000185-063/2017, 000186-063/2017, 000187-063/2017, 000188063/2017, 000189-063/2017, 000190-063/2017, 000191-063/2017, 000192-063/2017, 000194-063/2017, 000195-063/2017, 000196-063/2017,
000197-063/2017, 000198-063/2017, 000199-063/2017, 000200-063/2017, 000201-063/2017, 000205-063/2017, 000212-063/2017, 000213063/2017, 000216-063/2017, 000218-063/2017, 000223-063/2017, 000224-063/2017, 000225-063/2017, 000226-063/2017, 000227-063/2017,
000228-063/2017, 000229-063/2017, 000230-063/2017, 000231-063/2017, 000232-063/2017, 000233-063/2017, 000234-063/2017, 000235063/2017, 000236-063/2017, 000237-063/2017, 000238-063/2017 e 000239-063/2017.
3.2.26 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 064/2017.
3.2.27 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº 012/2014 (SIMP 000005063/2015), uma vez que seu objeto já se encontra judicializado.
3.2.28 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº 003/2014 (SIMP
000176-063/2014), tendo em vista a ausência de elementos probatórios mínimos.
3.2.29 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento dos Procedimentos Administrativos de números 15/2017
(SIMP 000189-088/2015), 92/2017 (SIMP 000029-088/2015), 130/2017 (SIMP 000220-088/2015) e 161/2017 (SIMP 000133-088/2015).
3.2.30 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Itainópolis. Assunto: instauração dos Procedimentos Administrativos de números 05/2018,
6/2018, 04/2018 e 03/2018.
3.2.31 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: conversão da Notícia de Fato de nº 11/2016 no Procedimento
Preparatório nº 04/2018.
3.2.32 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 001/2017 (SIMP 000210160/2017).
3.2.33 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração dos Procedimentos Administrativos de números 04/2018 (SIMP
000026-088/2018), 05/2018 (SIMP 000028-088/2018) e 06/2018 (SIMP 000027-088/2018).
3.2.34 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório nº 02/2018.
3.2.35 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Itainópolis. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº 01/2018.
3.2.36 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório nº 01/2018, para
apurar as condições da Unidade Básica de Saúde de Agricolândia-PI.
3.2.37 E-mail oriundo da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí. Assunto: instauração do Inquérito Civil para apura irregularidades que
em tese, configuram ato de improbidade administrativa.
3.2.38 E-mail oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento dos Procedimentos Administrativos de números 19/2017
(SIMP 000288-088/2015) e 177/2017 (SIMP 000091-088/2017).
3.2.39 E-mail oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 04/2018 (SIMP 000136-063/2017),
em razão da notícia de possível ato de ineficiência administrativa quanto aos serviços de poder de polícia sanitária por parte da Secretaria de
Saúde de Campo Maior-PI.
3.2.40 E-mail oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório nº 03/2018, com o fito de apurar
atraso salarial dos profissionais da área de saúde no município de Altos-PI.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 07 DE MARÇO DE 2018.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. ATO PGJ Nº 790/2018 e PORTARIAS PGJ1973
ATO PGJ Nº 790/2018
Altera o Ato PGJ nº 310/2012, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a concessão de auxílio-alimentação aos
servidores civis em atividade.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, V, da Lei Complementar n. 12, de
18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público é reconhecida autonomia administrativa, nos termos do art. 127, § 2º, da Constituição Federal, e do
art. 27 da Lei Complementar n. 12/1993, cabendo-lhe praticar atos próprios de gestão;
CONSIDERANDO que cabe ao Procurador-Geral de Justiça regulamentar a concessão do auxílio alimentação de acordo com o parágrafo único
do art. 27 da Lei Estadual n. 6.237, de 05 de julho de 2012;
CONSIDERANDO a existência de dotação orçamentária suficiente para a majoração da despesa decorrente da concessão do auxílioalimentação aos servidores e membros do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE:
Art. 1º. O art. 3º, caput, do ATO PGJ Nº 310/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º O valor mensal do auxílio-alimentação será de R$ 1.656 (mil seiscentos e cinquenta e seis reais).
Art. 2º Os efeitos financeiros deste Ato retroagirão à 1º de janeiro de 2018.
Teresina-PI, 06 de março de 2018.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 621/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
do Promotor de Justiça Jorge Luiz da Costa Pessoa, respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça NIVALDO RIBEIRO, Coordenador-Geral do PROCON/PI, e SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR,
Coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Criminais, para participar de Audiência Pública em São João do Piauí/PI, no dia 14
de março de 2018, com a pauta referente a venda irregular de gás butano e crimes de trâsito.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 627/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor RAIMUNDO WILSON PEREIRA DOS SANTOS, Técnico Ministerial, matrícula nº 360, 02 (dois) dias de folga, para
serem fruídas nos dias 05 e 06 de março de 2018, referentes ao comparecimento como fiscal de prova no Processo Seletivo para Estagiários do
MPE-PI, realizado no dia 23 de abril de 2017, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 628/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os expedientes enviados pelo Des. José James Gomes Pereira, nos quais solicita a designação de Promotores de Justiça
para atuação na 10ª Semana Justiça pela Paz em Casa, no período de 05 a 09 de março do ano em curso, nas Comarcas de Teresina, Parnaíba
e Picos,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí e
Coordenadora do Gabinete de Segurança Institucional do Ministério Público, para participar da 10ª Semana Justiça pela Paz em Casa, no dia 06
de março de 2018, na Comarca Teresina, a partir das 11h, em substituição à Promotora de Justiça Maria do Amparo de Sousa.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 629/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora comissionada LÍCIA ALENCAR BOTELHO, matrícula nº 15024, 01 (um) dia de folga, para ser fruído no dia 01 de
março de 2018, como compensação por ter realizado trabalho de distribuição de panfletagem, no dia 03 de fevereiro de 2018, durante o Corso
do Zé Pereira, conforme Portaria PGJ/PI nº 353/2018, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação, com efeitos retroativos à data de
fruição da referida folga.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 630/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a publicação do Ato nº 01/2018-CGMP/PI, assim como as determinações previstas no Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 02/2016,
alterado pelo Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 04/2017,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para atuação em Plantão Ministerial nas datas especificadas, referentes ao mês de MARÇO/2018:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MARÇO/2018
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

6ª Promotoria de Justiça

Pedro Henrique Barros de Oliveira

04

7ª Promotoria de Justiça

Ana Luiza Masstalerz Pires de Souza

10

8ª Promotoria de Justiça

Erika Mendes Ferrer Tocantins

11

9ª Promotoria de Justiça

Alef Samuel Sales Silva

17

10ª Promotoria de Justiça

Jessica Nobre Riedel

18

11ª Promotoria de Justiça

Luara Cristina dos Santos Reis

24

12ª Promotoria de Justiça

Icaro Sol Almondes Santos

25

13ª Promotoria de Justiça

Ingrid Nunes Fontenele

29

14ª Promotoria de Justiça

Ana Luiza Masstalerz Pires de Souza

30

15ª Promotoria de Justiça

Ana Luiza Masstalerz Pires de Souza

31

16ª Promotoria de Justiça

Clênio Marques Gouveia

BOM JESUS/PI
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DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

2ª Promotoria de Justiça

Letícia Tavares Pereira

04

2ª Promotoria de Justiça

Letícia Tavares Pereira

10

Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária

Salvador Alves Rocha

11

Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária

Salvador Alves Rocha

17

1ª Promotoria de Justiça

Carlos Eugênio Cesário Leal

18

1ª Promotoria de Justiça

Carlos Eugênio Cesário Leal

24

2ª Promotoria de Justiça

Lidiane Cristina Rezino Cedral

25

2ª Promotoria de Justiça

Lidiane Cristina Rezino Cedral

29

Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária

Letícia Tavares Pereira

30

Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária

Letícia Tavares Pereira

31

1ª Promotoria de Justiça

Letícia Tavares Pereira

CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

2ª Promotoria de Justiça

Lucas Alves Pinto

04

2ª Promotoria de Justiça

Lucas Alves Pinto

10

3ª Promotoria de Justiça

Jerson de Macêdo Reinaldo Silva

11

3ª Promotoria de Justiça

Jerson de Macêdo Reinaldo Silva

17

4ª Promotoria de Justiça

Anayelton Brito Ferreira

18

4ª Promotoria de Justiça

Anayelton Brito Ferreira

24

1ª Promotoria de Justiça

Ariel Ibiapina Loyola

25

1ª Promotoria de Justiça

Ariel Ibiapina Loyola

29

2ª Promotoria de Justiça

Elida Andrade de Lima Oliveira

30

2ª Promotoria de Justiça

Elida Andrade de Lima Oliveira

31

3ª Promotoria de Justiça

Elida Andrade de Lima Oliveira

FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

3ª Promotoria de Justiça

Joaima Moura Rocha

04

3ª Promotoria de Justiça

Joaima Moura Rocha

10

4ª Promotoria de Justiça

Alexandre Madeira Sampaio

11

4ª Promotoria de Justiça

Alexandre Madeira Sampaio

17

1ª Promotoria de Justiça

Emanuelle Santos Cavalcante

18

1ª Promotoria de Justiça

Emanuelle Santos Cavalcante

24

2ª Promotoria de Justiça

Karolinny Santos Cronemberger

25

2ª Promotoria de Justiça

Karolinny Santos Cronemberger

29

3ª Promotoria de Justiça

Joaima Moura Rocha

30

3ª Promotoria de Justiça

Joaima Moura Rocha

31

4ª Promotoria de Justiça

Alexandre Madeira Sampaio

OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

4ª Promotoria de Justiça

Débora Silva Pereira da Costa

04

4ª Promotoria de Justiça

Débora Silva Pereira da Costa

10

1ª Promotoria de Justiça

Rosimaria Meneses do Nascimento

11

1ª Promotoria de Justiça

Rosimaria Meneses do Nascimento

17

2ª Promotoria de Justiça

Tatiana Melo de Aragão Ximenes

18

2ª Promotoria de Justiça

Tatiana Melo de Aragão Ximenes
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24

3ª Promotoria de Justiça

Hallana Ruth Ferreira Viana

25

3ª Promotoria de Justiça

Hallana Ruth Ferreira Viana

29

4ª Promotoria de Justiça

Gilson Souza dos Santos

30

4ª Promotoria de Justiça

Gilson Souza dos Santos

31

1ª Promotoria de Justiça

Sarya de Moura Santana

PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

5ª Promotoria de Justiça

Marjorie Alves Ferreira

04

5ª Promotoria de Justiça

Marjorie Alves Ferreira

10

6ª Promotoria de Justiça

Indiana Katrine de Arruda Miranda

11

6ª Promotoria de Justiça

Indiana Katrine de Arruda Miranda

17

7ª Promotoria de Justiça

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

18

7ª Promotoria de Justiça

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

24

8ª Promotoria de Justiça

Yasmim Melo Magalhães

25

8ª Promotoria de Justiça

Yasmim Melo Magalhães

29

9ª Promotoria de Justiça

Bruce Kevin Souza de França

30

9ª Promotoria de Justiça

Bruce Kevin Souza de França

31

1ª Promotoria de Justiça

Sérgio Martins Moreira

PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

1ª Promotoria de Justiça

Anízia Maria Barbosa da Cruz

04

1ª Promotoria de Justiça

Anízia Maria Barbosa da Cruz

10

2ª Promotoria de Justiça

Ismael Bezerra Nelson

11

2ª Promotoria de Justiça

Ismael Bezerra Nelson

17

3ª Promotoria de Justiça

Naiane Durvalina da Luz

18

3ª Promotoria de Justiça

Naiane Durvalina da Luz

24

4ª Promotoria de Justiça

Aliane Araújo de Carvalho Bezerra

25

4ª Promotoria de Justiça

Aliane Araújo de Carvalho Bezerra

29

5ª Promotoria de Justiça

José Martins de Sousa Junior

30

5ª Promotoria de Justiça

José Martins de Sousa Junior

31

6ª Promotoria de Justiça

Gertrudes Maria de Jesus Neta

PIRIPIRI/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

03

3ª Promotoria de Justiça

Luana Tamirys Oliveira Alves

04

3ª Promotoria de Justiça

Luana Tamirys Oliveira Alves

10

4ª Promotoria de Justiça

Irvin Gustavo Alves de Sousa Nunes

11

4ª Promotoria de Justiça

Irvin Gustavo Alves de Sousa Nunes

17

1ª Promotoria de Justiça

João Victor da Costa Ribeiro

18

1ª Promotoria de Justiça

João Victor da Costa Ribeiro

24

2ª Promotoria de Justiça

Alana Kelly Gama dos Santos

25

2ª Promotoria de Justiça

Alana Kelly Gama dos Santos

29

3ª Promotoria de Justiça

Luana Tamirys Oliveira Alves

30

3ª Promotoria de Justiça

Luana Tamirys Oliveira Alves

31

4ª Promotoria de Justiça

Irvin Gustavo Alves de Sousa Nunes

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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03

1ª Promotoria de Justiça

Stênio Cavalcante de Oliveira Sousa

04

1ª Promotoria de Justiça

Stênio Cavalcante de Oliveira Sousa

10

2ª Promotoria de Justiça

Euvaldo Pereira dos Santos Filho

11

2ª Promotoria de Justiça

Euvaldo Pereira dos Santos Filho

17

3ª Promotoria de Justiça

Mayana Dias Ribeiro

18

3ª Promotoria de Justiça

Mayana Dias Ribeiro

24

Promotoria de Justiça Ambiental

Fernanda Maciel Rodrigues Pessoa

25

Promotoria de Justiça Ambiental

Fernanda Maciel Rodrigues Pessoa

29

1ª Promotoria de Justiça

Stênio Cavalcante de Oliveira Sousa

30

1ª Promotoria de Justiça

Stênio Cavalcante de Oliveira Sousa

31

2ª Promotoria de Justiça

Euvaldo Pereira dos Santos Filho

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 631/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Picos e Assessora de Planejamento e
Gestão, para atuar na audiência referente ao Ato Infracional nº 2741/2017, em trâmite na Comarca de Picos, no dia 06 de março de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 632/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação da Promotora de Deborah Abbade Brasil de Carvalho, por meio do
Ofício nº 19/2018, protocolado sob o nº 5468/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO, titular da 30ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nas
audiências de atribuição da 55ª Promotoria de Justiça de Teresina, dia 16 de março de 2018, junto ao Juízo Auxiliar da 7ª Vara Criminal de
Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 633/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURICIO VERDEJO GONÇALVES JUNIOR para participar da sessão da 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Piauí, no dia 09 de março de 2018, em substituição à Promotora de Justiça Ana Cristina Matos Serejo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 634/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art.12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do art. 1º do Ato PGJ nº 308/2012,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA MARIA FREITAS SAID, titular da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina,para atuar na audiência
de instrução e julgamento referente ao Processo nº 0000111-86.2017.8.18.0009, no dia 20 de abril de 2018, no Juizado Especial Cível e Criminal
Zona Centro I, em razão de suspeição por motivo de foro intimo arguida pela Promotora de Justiça titular da 16ª Promotoria de Justiça de
Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 636/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando determinação
do Egrégio Conselho Superior, na 1260ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de dezembro de 2017, e nos termos do art. 1º do Ato PGJ/PI nº
308/2012.
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CEZÁRIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para atuar
na Notícia de Fato SIMP nº 000249-063/2017, oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 637/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art.12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, considerando a impossibilidade da Promotora de Justiça Karine Araruna Xavier, designada por
intermédio da Portaria PGJ/PI nº 541/2018, para responder pela Promotoria de Justiça de Pio IX, durante as férias do titular, Promotor de Justiça
Adriano Fontenele Santos, de comparecer às audiências judiciais designadas para o dia 07 de março de 2018, na Comarca de Pio IX, em face de
compromissos na Promotoria de Justiça de Fronteiras, de sua titularidade,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES, Assessor do Procurador-Geral de Justiça junto à Assessoria Especial
Criminal e de Improbidade Administrativa, para atuar nas audiências judiciais peranto o Juízo de Direito da Comarca de Pio IX a serem realizadas
no dia 07 de março de 2018, em substituição à Promotora de Justiça Karine Araruna Xavier.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI1961
NF 000042-063.2016
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000183-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
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É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000184-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
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Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000185-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000186-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
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Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000187-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
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MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000188-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000189-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
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exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000190-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000191-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
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Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000192-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
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questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000194-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000195-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
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pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000196-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
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Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000197-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000198-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
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para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000199-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000200-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
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Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000201-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
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dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000205-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000212-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
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transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000213-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
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Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000216-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000218-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
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temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000223-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000224-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
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15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000225-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
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das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000226-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000227-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
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busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000228-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
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art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000229-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000230-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
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qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000231-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000232-063.2017
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DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000233-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
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situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000234-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000235-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
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Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000236-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
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surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000237-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000238-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
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instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000239-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de fragmentação da NF n.º 000042-063.2016, gerada por envio de relatório DENASUS n.º
15415 pelo CACOP, no qual se constatou indícios de 43 irregularidades apontadas ao gestor municipal pelo DENASUS, isto em idos de
dezembro de 2015, quando da confecção do referido relatório.
Solicitadas informações complementares ao DENASUS, em 16 de outubro de 2017, notadamente, para que informasse sobre o ajuste
administrativo voluntário, conforme irregularidades apontadas em auditória efetivada em dezembro de 2015, a Coordenação Geral de
Monitoramento de Recomendações de Auditória do DENASUS, através do Ofício 58-SEI/2017/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, de 14 de
novembro de 2017, informou que realizaria nova auditoria para constatar o cumprimento de suas recomendações.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a
transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o
contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja
pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam
concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a
inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e
das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Ora, ao DENASUS foi solicitada informação complementação quanto ao acatamento administrativo ou não de recomendações formuladas por
dito órgão em idos de 2015, pelo que, ao que parece, até a presente data não teria referido departamento de fiscalização confirmado o ajuste
municipal às constatações e recomendações formuladas, vicissitude autoriza a conclusão de que as notícias de fato oriundas da auditoria em
questão restam desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, não tendo o noticiante
atendido à intimação paracomplementá-la.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Deixo de notificar o CACOP/MPPI, ex vi o disposto no
art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Replique-se a presente decisão para todas as NFs decorrentes da fragmentação da NF 00042-063.2016, servindo ainda para esta NF originária.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 01 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
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Promotor de Justiça
NF 000296-063.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em fragmentação decorrente dos autos do IPC 024.2013-000128.063.2014, onde se constatou possível
irregularidade no processo licitatório do tipo pregão presencial n.º 002/2013 - relatico a contratação de serviço de locação de veículos entre o
Município de Campo Maior e a empresa LOCAR TRANSPORTES LTDA.
Analisando os autos, tem-se que a fragmentação restou motivada por especificação do TCE/PI quanto ao referido processo licitatório, contudo o
próprio TCE/PI, às f. 08, informa que não possuiria elementos probatórios capazes de apontar eventuais irregularidades na licitação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele,
autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Dito isto, tem-se que não há como presumir ilicitude em procedimento licitatório submetido ao crivo do TCE/PI, tendo esta corte especializada
informado não possuir elementos que denotem potencial ilegalidade, não havendo nos autos outros elementos hábeis a tanto, ao que pese o alto
montante empenhado em favor da empresa pelo Município de Campo Maior/PI.
Some-se que houve distrato entre as partes contratantes em
agosto de 2013, consoante informa o TCE/PI, quando, portanto, fez-se cessar a relação contratual objeto da presente, vicissitude que, ao sentir
ministerial, deixa a presente notícia de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017.
Deixo de proceder nos moldes do art. 4º, §2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017, pois a presente NF decorre de fragmentação de ofício, não
havendo, portanto, noticiante a ser notificado da presente decisão.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 05 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 0056-063.2015
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de e-mail direcionado a esta unidade ministerial, informando sobre potencial poluição sonora
decorrente de evento sonoro com paredões de som, em arena montada na AUCAM, para abertura do período carnavalesco de 2015, em Campo
Maior/PI.
Em face da possível repercussão penal e de controle da atividade policial militar, remeteu-se cópia integral da presente às unidades ministeriais
dotadas de atribuição originária.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se
desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à
sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação,
surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu
desiderato.
O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o lapso
temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial por
inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Dito isto, tem-se que não há como presumir poluição sonora decorrente da mera montagem de arena, frise-se, promovida e, portanto, monitorada
pelo Município de Campo Maior/PI, órgão administrativo dotado de atribuição ambiental e de poder de polícia correspondente.
Some-se que a estrutura reclamada tinha por finalidade a abertura do Carnaval Municipal de 2015, época do ano em que o uso de aparelhos
sonoros resta majorado de forma uniforme, pelo que difícil a individualização sonora quanto a potencial produção de poluição decorrente de
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abuso no uso de aparelho de som fixo
e/ou em automóvel, sendo, ao sentir ministerial, a presente notícia de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de umaapuração.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Arquivamento em Promotoria de Justiça, consoante art. 4º, da Resolução CNMP 174/2017. Notifique-se o noticiante, ex vi o disposto no art. 4º,
§2º, da Resolução CNMP n.º 174/2017.
Publique-se em DOEMP/PI.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP e ao CAOMA via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 05 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
IPC 04/2014.000023-063.2014
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO. INDÍCIO NÃO
CONFIRMADO. PROCEDIMENTO COM PRAZO DE CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. CARTA DE BRASÍLIA - CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil, instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve
ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de IPC - Inquérito Público Civil, cujo mote foi investigar indício de que pessoas estaria sendo contratadas e exoneradas no Hospital
Regional de Campo Maior/PI por influência política, pois via ordem de autoridade então detentora do mandato de Deputado Estadual.
Tal quadro fático poderia, em tese, enquadrar-se em hipótese configuradora de improbidade administrativa.
Investigação instaurada em idos de 2014.
Encaminhou-se cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral (fl. 15). Requisitou-se à SEAD relação de todos os servidores públicos do
HRCM(fl. 17).
Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Não há confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios que levaram à instauração do presente IPC.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02(dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por inquérito público civil, entendimento decorrente do
procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01(um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional a extensão
deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Não se logou comprovar nestes autos interferência política na admissão ou demissão de pessoal no HRCM no ano de 2014, não se podendo
presumir que a vinculação de pessoas contratadas temporariamente decorra de ato pessoal do investigado, seja pelo volume daquelas
contratações, seja porque somente compete ao Governador do Estado a contratação temporária de servidores pelo Estado do Piauí, o que
minimiza a suspeita de ingerência investigada.
Registre-se que a contratação irregular de profissionais de saúde no âmbito do HRCM é objeto de investigação nesta unidade ministerial, por
meio do IPC nº 52/2014 (SIMP: 000055-063/2014).
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Notifique-se o noticiante, sem prejuízo da necessária publicação desta no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 06 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI 1962
Notícia de Fato nº 086/2017
SIMP nº 000799-191/2017
Objeto: SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ECA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após recebimento de relatório do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São
João do Piauí, em que menciona a possibilidade de que o "Bar Evolution", localizado no Bairro Vila Foca estariam colocando em risco
adolescentes ao uso de bebida alcoólica e prostituição infantil (fls. 03).
Em seguida foi oficiado à Delegacia para que averiguasse os fatos e constatando a veracidade que se instaurasse o respectivo procedimento (fls.
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08 e 09).
Resposta da Delegacia de Polícia apresentando relatório de missão circunstanciado (fls. 14/18).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como bem se observa do minucioso relatório de missão desenvolvido pela Delegacia de Polícia de São João do Piauí, os Policiais Civis
realizaram diligências no local por algumas vezes mencionando:
"... não há indícios de venda de bebidas alcoólicas para menores e nem de prostituição de menores naquele local e nas proximidades dele...".
Diante de tais argumentos, entendo inexistir elementos mínimos a aferir a veracidade das informações trazidos pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente aptos a deflagrar qualquer procedimento investigativo, diante dos argumentos tão bem traçados pela
Delegacia de Polícia local.
Assim, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso IV, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 6 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí
(Designado pela Portaria PGJ nº 1.582/2017)
PORTARIA nº 04/2018
(Procedimento Administrativo)
Objeto: Acompanhamento de investigação sobre suposto crime contra a Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pelo Promotor de Justiça Jorge
Luiz da Costa Pessoa, o qual se encontra respondendo pela respectiva Promotoria de Justiça, no uso das atribuições previstas nas Resoluções
nº 20/2007 e 174/2017, oriundas do Conselho Nacional do Ministério Público; na Resolução nº 06/2015, oriunda do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí; nos arts. 127, caput, e 129, I, II e VII, da Constituição Federal; no art. 9º da Lei Complementar nº
75/93; no art. 80 da lei nº 8.625/93;
Considerando que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como finalidade manter a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração entre as funções do Ministério Público e das Polícias, com o fito de
promover uma persecução penal justa, voltada especialmente à defesa do interesse público;
Considerando que o Parquet, na qualidade de titular da ação penal e em decorrência da aplicação da teoria dos poderes implícitos, tem
atribuições para realizar diligências investigatórias e instrutórias diretamente, consoante se extrai do disposto no Art. 129, inciso VIII, da
Constituição Federal.
Considerando o poder constitucionalmente garantido de ampla investigação do Ministério Público, conforme posicionamento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 593.727/MG¹, reconhecendo que o Promotor de Justiça pode requisitar as diligências que
julgar necessárias, desde que não impliquem em casos em que expressamente a legislação requer autorização judicial.
Considerando que o art. 5º, II do Código de Processo penal aduz que nos crimes de ação pública o Inquérito Policial será iniciado, dentre outras
formas, mediante requisição da Autoridade Judiciária ou do Ministério Público.
Considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público, por intermédio da Resolução nº 174/2017, disciplinou, no âmbito do Ministério
Público, a instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo.
Considerando que o Procedimento Administrativo é instrumento próprio da atividade-fim, destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições²;
Considerando o relatório da correição realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público no MPPI o qual constatou que o incremento das
atividades extrajudiciais pode melhorar a realidade social, por meio de um Ministério Público protagonista, proativo e resolutivo;
Considerando a necessidade de acompanhamento das diligências policiais para fins de instauração de procedimento investigativo;
Considerando o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias (art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23 do CNMP) e a necessidade de acompanhar suposto
crime contra a Administração Pública.
RESOLVE:
1. CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO nº 072/2017 (SIMP 000697-191/2017) em Procedimento Administrativo sob o número de tombo 004/2018,
para acompanhamento suposto crime contra a Administração Pública e da necessidade de investigação por parte da Polícia Civil de São João do
Piauí-PI, determinando-se, desde já, as seguintes providências:
Dar conhecimento da instauração do P.A. Nº 004/2018 ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais - CAOCRIM;
Oficie-se a Delegacia de Polícia, encaminhando cópia integral do presente procedimento, para que se proceda com a abertura de procedimento
investigativo para apuração de eventual crime praticado contra a Administração Pública, realizando, inclusive, a oitiva da pessoa indicada (Denis
César Rodrigues Mota), informando as ações diligenciadas nesta Promotoria de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias.
Registre-se a instauração do procedimento administrativo em livro próprio e arquive-se.
Publique-se.
São João do Piauí/PI, 6 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
Resp. p/ 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí
_______________
1. Voto do Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário 593.727-MG:
É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade constitucional a instauração, pelo próprio Ministério Público, de investigação penal,
atribuição esta reconhecida com apoio na teoria dos poderes implícitos, e que permite, ao Ministério Público, adotar as medidas necessárias ao
fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria
Constituição da República. Não fora assim, e desde que adotada, na espécie, uma indevida perspectiva reducionista, esvaziar-se-iam, por
completo, as atribuições constitucionais expressamente conferidas ao Ministério Público em sede de persecução penal, tanto em sua fase
judicial, quanto em seu momento pré-processual.
2. Resolução nº 174/2017-CNMP. Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I - acompanhar o
cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas
ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
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IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível
ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico.
Procedimento Administrativo nº 003/2018
SIMP nº 000681-191/2017
Objeto: SUPOSTO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO fruto da conversão de NOTÍCIA DE FATO nº 060/2017 instaurada após colheita de
depoimento do Sr. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA em que alegou ter sido vítima de abuso de autoridade perpetrado por Policial
Civil da Delegacia de São João do Piauí (fls. 03).
Em seguida foi oficiado à Delegacia para que averiguasse os fatos e constatando a veracidade que se instaurasse o respectivo procedimento (fls.
16).
Resposta da Delegacia de Polícia apresentando as diligências efetuadas para apuração dos fatos (fls. 26/34).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Analisando as diligências realizadas pelo Delegado de Polícia, vê-se que foram realizadas oitivas da pessoa que teria cometido o abuso de
autoridade, suposta vítima e testemunha.
Extrai-se das diligências acima mencionadas que o Sr. Francisco de Assis Sousa Oliveira usou de expediente desta Promotoria de Justiça
imputando ao aludido Policial Civil de crime que não cometera. Até mesmo porque ao ser indagado na Polícia Civil apresentou outros fatos não
relatados na Promotoria de Justiça.
Diante de tais premissas, resta se aferir se a conduta do Sr. Francisco de Assis de Sousa Oliveira é típica e se estaria amoldada no crime
previsto no art. 339 do Código Penal.
Inicialmente temos que ver se a Notícia de Fato se enquadraria no conceito de procedimento de investigação administrativa.
A Resolução nº 174/2017, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, traz a definição do que seria Notícia de
Fato em seu art. 1º, verbis:
"Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das
Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou
não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações."
Partindo do conceito acima, não aferimos que a Notícia de Fato se enquadra em conceito típico de procedimento de investigação administrativa,
mas como mero instrumento de controle das demandas submetidas a apreciação do Promotor de Justiça.
De igual forma, o Procedimento Administrativo não instrumento adequado para investigação, pois seus limites são traçados no art. 8º da
Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, o que se encontra visivelmente estampado no seu
parágrafo único, verbis:
Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de
um ilícito específico. (grifos acrescidos)
O Superior Tribunal de Justiça analisando procedimento similar (HC 115.935/DF), no caso o Boletim de Ocorrência, entendeu que este não se
enquadraria no elemento do tipo previsto no art. 339 do Código Penal, cuja ementa abaixo transcrevo:
HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDUTA QUE NÃO DEU CAUSA A QUALQUER ATO INVESTIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE
IMPÕE.
1. O crime de denunciação caluniosa tem como elemento objetivo do tipo a efetiva instauração de procedimento investigatório, seja em sede
judicial, policial ou administrativa, e que tenha sido causada, provocada, motivada e/ou originada pelo denunciante, porquanto o seu objeto
jurídico é, primeiramente, o interesse da justiça e, de forma secundária, a honra da pessoa eventualmente ofendida.
2. Verificado que o registro de boletim de ocorrência não deu causa à deflagração de inquérito policial ou de qualquer outro
procedimento criminal, falta o elemento objetivo do tipo para configurar o crime do art. 339 do CP, e se evidenciada, em um exame
perfunctório do apresentado ao mandamus, a carência de justa causa a legitimar a coarctação da actio poenalis promovida, ante a atipicidade da
conduta irrogada, ex vi do art. 648, I, do CPP, impõe-se o seu trancamento e o restabelecimento da dignidade do cidadão, sob pena de conferirlhe constrangimento ilegal, pelos gravames e prejuízos a quem desnecessariamente responde a processo criminal.
3. Ordem concedida.
(HC 115.935/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 15/06/2009)
Assim, não vislumbro na hipótese ter o Sr. Francisco de Assis Sousa Oliveira cometido o crime que se encontra estampado no art. 339 do Código
Penal, por faltar comprovado o elemento objetivo do tipo.
Cogitar-se-ia, portanto, a incidência do crime previsto no 138 c/c art. 141, inciso II, do Código Penal. No entanto, conforme previsão no art. 145,
parágrafo único, há a necessidade representação do ofendido, verbis:
Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta
lesão corporal.
Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante
representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3o do art. 140 deste Código. (Redação dada pela
Lei nº 12.033. de 2009) - grifos acrescidos.
Diante deste contexto fático, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 7 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí
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(Designado pela Portaria PGJ nº 1.582/2017)
Notícia de Fato nº 054/2017
SIMP nº 000602-191/2017
Objeto: SUPOSTO CRIME DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após recebimento de relatório do Conselho Tutelar argumenta que a "Blitz Boteco e Danceteria"
estaria vendendo bebidas alcoólicas a adolescente (fls. 02).
Em seguida foi oficiado à Delegacia para que averiguasse os fatos e constatando a veracidade que se instaurasse o respectivo procedimento (fls.
10).
Certidão acostada aos autos, mencionando que o estabelecimento sob investigação não possui mais funcionamento na cidade de São João do
Piauí (fls. 12).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se pela certidão que dormita nos autos (fls. 12), que o estabelecimento sob investigação não tem mais funcionamento nesta cidade, não
havendo elementos concretos sobre fatos antigos a demandar qualquer apuração, como a indicação de nome de adolescentes que seriam
vítimas do crime acima mencionado, testemunhas, ou até mesmo da autoria.
Desnecessário, portanto, o prosseguimento da presente Notícia de Fato, uma vez que não trará quaisquer elementos úteis a deflagração de
qualquer procedimento investigatório.
Assim, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso IV, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 7 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí
(Designado pela Portaria PGJ nº 1.582/2017)

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ/PI1963
PORTARIA Nº 03/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que aportou na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí, notícia de fatos relacionados a irregularidades na prestação
de contas do citado Município, referente ao exercício financeiro de 2009, sob responsabilidade do então Prefeito Municipal, Sr. Clezio Gomes da
Silva;
CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
Instaurar Procedimento de Inquérito Civil, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. A Determino que a Assessoria elabore minuta da ação judicial cabível;
II- Nomear a servidora Lais Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 27 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça Respondendo
PORTARIA Nº 04/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que aportou na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí notícia de fato oriundas do Ministério Público Federal (NF nº
000283.2013.22.001/0 e IC nº 1.27.002.000078/2012-57), relatando irregularidades nas atividades laborais dos servidores municipais (efetivos
e/ou contratados) do CRAS- Centro de Referência de Assistencia Social de Monte Alegre do Piauí/PI, que não percebiam vários direitos
trabalhistas resguardados pela CF/88 e pela CLT como: um terço de adicional de férias, gratificação natalina, jornada de trabalho regulamentar,
registro em carteira profisisonal, salário mínimo;
CONSIDERANDO que houve declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual oficiante nesta cidade;
CONSIDERANDO que as únicas informações até então prestadas pelo Município de Monte Alegre do Piauí/PI, relatam unicamente que os
servidores destinados ao serviço administrativo do respectivo Centro são pagos como recursos do tesouro municipal e o serviço técnico
especializado (assistente social e psicólogo) como recursos de repasse federal;
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CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
Insturar Procedimento de Inquérito Civil, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. A requisição de cópias dos documentos (extratos de créditos pagos aos profissionais do CRAS, sejam efetivos, contratatos e comissionados,
especificando vínculos, períodos trabalhados e contratos) referentes ao exercício financeiro de 2012, 2017 e 2018;
6. Que seja intimada a prestar declarações nesta Promotoria a Sra. Lídia Kelly Cavalcante de Oliveira, em data e horário a ser designado pela
Secretaria;
II- Nomear a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 27 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça Respondendo
PORTARIA Nº 05/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que aportou na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí, notícia de fatos relacionados a irregularidades na prestação
de contas do citado Município, referente ao exercício financeiro de 2010, sob responsabilidade do então Prefeito Municipal, Sr. Clezio Gomes da
Silva;
CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
Insturar Procedimento de Inquérito Civil, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. A Determino que a Assessoria elabore minuta da ação judicial cabível;
II- Nomear a servidora Lais Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 27 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça Respondendo
PORTARIA Nº 06/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que tramita, na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI a Notícia de Fato (nº 001/2016), que visa apurar a
precariedade e/ou disponibilidade de transporte pelo Município de Monte Alegre do Piauí/PI ao Conselho Tutelar, prejudicando o desempenho de
suas atribuições;
CONSIDERANDO a importância das funções desempenhadas pelo Conselho Tutelar na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes;
CONSIDERANDO que trata-se de município de grande extensão geográfica, na qual a maioria da população reside na zona rural, com
povoamentos de mais de 50 km de distancia do centro urbano;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
CONSIDERANDO que o prazo estabelecido para conclusão da Noticía de Fato nº 01/2016 já se exauriu, e que há necessidade de diligências
complementares;
RESOLVE CONVERTER a Notícia de Fato nº 01/2016 em Inquérito Civil Público, determinando:
1. Proceda-se às devidas anotações no sistema SIMP.
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente ao Conselho Superior do Ministério Público, bem como ao CAO de Defesa dos Direitos
da Infância e da Juventude(CAODIJ), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
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5. A requisição de informações ao Conselho Tutelar de Monte Alegre do Piauí/PI acerca do fornecimento de veículo de transporte pelo município
para desempenho de suas atribuições;
II- Nomear a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Procedimento de Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo
para conclusão do Procedimento;
Após o cumprimento das diligências acima mencionadas voltem os autos conclusos para novas deliberações.
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 27 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça Respondendo
PORTARIA Nº 07/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí, no
uso das atribuições constitucionais e legais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNMP nº 181/2017, que regulamenta a instauração e tramitação do procedimento investigatório
criminal a cargo do Ministério Público;
CONSIDERANDO as peças de informação objeto da notícia de fato (nº 16/2017), oriundas da Promotoria de Justiça de Gilbués, noticiando
irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 0027/10, celebrado entre o Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre do
Piauí/PI, no ano de 2010, tendo como responsavel legal o então prefeito, Sr. Clézio Gomes da Silva;
CONSIDERANDO que tais fatos configuram, em tese, conduta criminosa;
RESOLVE:
I- Instaurar Procedimento Investigatório Criminal, para investigar os fatos acima noticiados, devendo figurar como investigado Sr. Clezio
Gomes da Silva;
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente ao Procurador Geral do Justiça, bem como ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais (CAOCRIM), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores
de Justiça do Estado do Piauí;
4. A Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. A requisição à Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC/PI) de cópia integral do processo de prestação ou tomada de contas,
relativas ao Convênio nº 0027/10, celebrado entre o Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Piauí, tendo por objeto a
cooperação financeira para o transporte escolar dos alunos da rede escolar básica, na zona rural do município;
II- Nomear a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Procedimento Investigatório Criminal, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao
prazo para conclusão do Procedimento;
Após o cumprimento das diligências acima mencionadas voltem os autos conclusos para novas deliberações.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí - PI, 27 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
PORTARIA Nº 08/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que tramita, na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, Procedimento Investigatório Criminal que apura fatos que,
em tese, também configuram prática de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que tais fatos consistem em irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 0027/10, celebrado entre o Estado do
Piauí e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Piauí/PI, no ano de 2010, tendo como responsavel legal o então prefeito, Sr. Clézio Gomes da
Silva;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil público;
RESOLVE:
I- Instaurar Inquérito Civil Público, determinando:
1. A autuação da presente Portaria e dos documentos que a acompanham, registrando-se no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem
como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente ao Conselho Superior do Ministério Público, bem como ao CAO de Combate à Corrupção
e Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. A Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. A requisição de documentos à Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC/PI), notadamente a cópia integral do processo de
prestação ou tomada de contas, relativas ao Convênio nº 0027/10, celebrado entre o Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre do
Piauí, tendo por objeto a cooperação financeira para o transporte escolar dos alunos da rede escolar básica, na zona rural do município;
II- Nomear a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Procedimento de Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo
para conclusão do Procedimento;
Após o cumprimento das diligências acima mencionadas voltem os autos conclusos para novas deliberações.
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 27 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
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PORTARIA Nº 09/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que aportou na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí notícia de fato oriundas do Ministério Público Federal (PA nº
1.27.000.000505/2010-55), relatando irregularidades na contratação de profissionais da educação sem concurso público, pela Município Monte
Alegre do Piauí/PI, durante o ano de 2005;
CONSIDERANDO que na citada notícia existem relatos de que os profissionais da educação não percebiam pagamento de um terço do adicional
de férias, assegurado pela CF/88 e pela CLT;
CONSIDERANDO que houve declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual oficiante nesta cidade;
CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
Insturar Procedimento de Inquérito Civil Público, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), e ao Centro de Apoio de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC) para
conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. Remessa à Assessoria Jurídica para análise e emissão de paracer;
II- Nomear a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 27 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
PORTARIA Nº 11/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que aportou na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí, notícia de fatos relacionados a irregularidades na prestação
de contas do citado Município, referente ao exercício financeiro de 2011, sob responsabilidade do então Prefeito Municipal, Sr. Clezio Gomes da
Silva;
CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
Insturar Procedimento de Inquérito Civil, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. A remessa a Assessoria, a fim de que elabore minuta da ação judicial cabível;
II- Nomear a servidora Lais Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 28 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
PORTARIA Nº 012/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí, no
uso das atribuições constitucionais e legais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNMP nº 181/2017, que regulamenta a instauração e tramitação do procedimento investigatório
criminal a cargo do Ministério Público;
CONSIDERANDO que tramita na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí o Procedimento Investigativo Criminal nº 02/2014, cujo objeto é
apurar a susposta prática de crimes estelionato, formação de quadrilha ou bando, supostamente verificadas na realização de empréstimos
consignados por instituições financeiras sem o consentimento das vítimas (idosos), com autação no Município de Monte Alegre do Piauí/PI e
Gilbués/PI;
CONSIDERANDO que tais fatos configuram, em tese, conduta criminosa;
RESOLVE:
I- PRORROGAR o Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2014, para investigar os fatos acima noticiados;
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
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2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente ao Procurador Geral do Justiça, bem como ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais (CAOCRIM), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores
de Justiça do Estado do Piauí;
4. A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. A remessa à Assessoria para minutar parecer;
II- Nomear a servidora Lais Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Procedimento Investigatório Criminal, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao
prazo para conclusão do Procedimento;
Após o cumprimento das diligências acima mencionadas voltem os autos conclusos para novas deliberações.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí - PI, 28 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
PORTARIA Nº 13/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que aportou na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí notícia de fato oriundas do Ministério Público Federal (PP nº
1.27.000.000214/2016-52), relatando diversas irregularidades no Município de Monte Alegre do Piauí, durante os exercícios financeiros de 2012 a
2015, como:
Aumento no salário bruto dos servidores municipais, em detrimento do valor líquido permanecer inalterado;
Inadimplemento da prefeitura com suas obrigações;
Contratação de empresas fantasmas;
Gastos exorbitantes com a realização de festa de carnaval em 2014;
Ausência de notas fiscais referentes ao serviço de pavimentação asfáltica ocorrido no citado município;
Má gestão das escolas da rede municipal;
Aquisição de imóveis e veículos (frota de ônibus) pelo então prefeito e irmão;
Recebimento irregular de diárias;
Contratação sem observância da Lei de Licitações;
CONSIDERANDO que houve declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual oficiante nesta cidade;
CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
Insturar Procedimento de Inquérito Civil Público, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. Remessa dos presentes autos ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
requisitando auxílio na análise do caso, emitindo paracer, e se for o caso, remetendo minutas de despachos e/ou ação judicial;
II- Nomear a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 28 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
PORTARIA Nº 014/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "a", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e,
CONSIDERANDO que tramita, na Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, o Procedimento Preparatório nº 001/2014, que visa
apurar as irregularidades na reforma e construção de abrigo de resíduos sólidos para Unidade Mista de Saúde Anfrísio Neto Lobão
Castelo Branco, realizadas durante o exercício financeiro de 2014.
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
CONSIDERANDO que o prazo estabelecido para conclusão do Procedimento Preparatório em comento se exauriu e que há necessidade de
diligências complementares;
RESOLVE Converter o Procedimento Preparatório Nº 001/2014 em Inquérito Civil Público, determinando:
A autuação da presente Portaria juntamente com os autos do Procedimento Preparatório supracitado, registrando-se no sistema eletrônico
(SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
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Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e divulgação
no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
Remessa dos presentes autos ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), requisitando
auxílio na análise do caso, emitindo paracer, e se for o caso, remetendo minutas de despachos e/ou ação judicial;
Nomear a servidora Laís Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como Secretária
neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí - PI, 28 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
PORTARIA Nº 15/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria notícia de fato relacionada a irregularidades na prestação de contas do Município de Monte
Alegre do Piauí, referente ao exercício financeiro de 2008, sob responsabilidade do então Prefeito Municipal, Sr. Clezio Gomes da Silva;
CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
Insturar Inquérito Civil Público, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5.Remessa dos presentes autos ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
requisitando auxílio na análise do caso, emitindo parecer, e se for o caso, remetendo minutas de despachos e/ou ação judicial;;
II- Nomear a servidora Lais Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 28 de fevereiro de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
PORTARIA Nº 16/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria o Inquérito Civil nº 01/2015, com o objetivo de investigar irregularidades na prestação de contas
do Município de Monte Alegre do Piauí, referentes ao exercício financeiro de 2011, sob responsabilidade do então Prefeito Municipal, Sr. Clézio
Gomes da Silva;
CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o Inquérito Civil Público nº 01/15, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. Remessa a Assessoria, para análise do caso, emitindo parecer e/ou minuta da ação judicial cabível;
II- Nomear a servidora Lais Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 01 de março de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre
PORTARIA Nº 17/2018
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Monte
Alegre do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal e arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria o Inquérito Civil nº 01/2016, com o objetivo de investigar de irregularidades na contratação de
servidores municipais sem concurso pú-blico e/ou teste seletivo, nos anos de 2015 e 2016;
CONSIDERANDO que as irregularidades apuradas em tese configuram ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
RESOLVE:
PRORROGAR, por 01 (um) ano, o Inquérito Civil Público nº 01/16, para investigar os fatos citados acima,
1. A autuação da presente Portaria no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A afixação de Cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Monte Alegre do Piauí/PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, para fins de divulgação e conhecimento público;
3. A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de
Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. A Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
5. A reiteração da requisição contida no Ofício nº 03/2016-PJ de Monte Alegre do Piauí (fl. 32), advertindo-se o destinatário de que o art. 10 da
Lei nº 7.347/1985 prevê como crime (punido com pena de reclusão de 01 a 03 anos, mais multa de 10 a 1.000 Obrigações do Tesouro Nacional OTN), a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério
Público;
II- Nomear a servidora Lais Cristina Neiva de Sousa, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como
Secretária neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
Comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se.
Monte Alegre do Piauí/PI, 01 de março de 2018.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Gilbués
Respondendo pela PJ de Monte Alegre

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE/PI1964
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 002/2018
A Drª GILVÂNIA ALVES VIANA, Promotora de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso de suas atribuições constitucionais
e legais, e com fundamento no Art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art.37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria de Justiça do Ofício nº 1204/2017, oriundo do Assessoria do Gabinete da Procuradoria Geral do
MPPI, através do qual se noticia que o Acórdão TCE/PI nº 1.672/2017 aponta irregularidades atribuídas ao ex-gestor JOÃO NÉLIO MENDES DE
CARVALHO relativas a gestão do FMS de Sebastião Barros/PI - Exercício 2014;
RESOLVE instaurar o presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público com base no art. 2º, § 4º da Resolução 23/2007 do CNMP,
com o objetivo apurar irregularidades apontadas no Acórdão TCE/PI nº 1.672/2017 para posterior instauração de Inquérito Civil e/ou eventual
promoção de Ação Civil Pública, ou outras medidas judiciais, nos termos da lei, determinando de imediato:
1. Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio
desta Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado
do Piauí.
2. Nomeio como secretários para este procedimento os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de Corrente, com fulcro no Art. 4º, inciso V
da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida por meio de ofício cópia desta PORTARIA ao CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
4. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário de Justiça do Estado do Piauí.
5. Determino inicialmente, que os Secretários do feito busquem no sítio eletrônico do TCE/PI (www.tce.pi.gov.br), e imprimam cópia do Relatório
DFAE, da Defesa apresentada pela investigada, do Parecer da DFAE após o contraditório, do parecer do MPC, e os votos dos Conselheiros do
Processo TC/015.518/2014, bem como a certidão de trânsito em julgado do Acordão nº 1.672/2017.
6. Registre-se em livro próprio na Promotoria de Justiça e no SIMP.
7. Publique-se no mural da Promotoria.
8. Após o cumprimento das diligências venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
Corrente, 06 de março de 2018.
Gilvânia Alves Viana
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
PA Nº 001/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que 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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que desde o preâmbulo da Constituição Federal, encontra-se epigrafada a necessidade do Estado Democrático assegurar à
sociedade o seu bem-estar, culminando assim o indispensável respeito a um respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à
SAÚDE;
CONSIDERANDO o Art. 196 da Carta Magna, segundo o qual "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
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e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação";
CONSDIERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça o Ofício nº 96/2018 - CAODEC/MPPI, o qual encaminha Denúncia do Disque 100, nº
951146, Protocolo nº 1588345, que informa a ocorrência e possível abuso e negligência a idosa por parte de seus familiares, especialmente
envolvendo a saúde da mesma; e por fim
CONSIDERANDO que nos termos do Art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para
fins de apurar fato que enseje a tutela de direitos individuais indisponíveis:
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar o cumprimento das exigências celebradas DETERMINANDO:
1. A autuação da presente, juntamente com cópia do Auto de Infração da Vigilância Sanitária mencionado acima;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de Corrente, com fulcro no Art. 4º, inciso V
da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao CAODEC/MPPI, para conhecimento.
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Registre-se no SIMP/MPPI.
6. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
7. Determino de já:
7.1. a expedição de ofício ao CREAS de Corrente/PI para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, realize visita in loco emitindo relatório,
especialmente sobre o suposto abuso e negligência indicados, colhendo cópia dos documentos pessoais dos envolvidos, ouvindo vizinhos e
familiares, qualificando-os; e
7.2. a expedição de ofício à Secretaria da Saúde para que determine aos membros do Programa de Saúde da Família de Corrente/PI para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, realizem visita in loco emitindo relatório, especialmente sobre a situação da saúde da idosa, incluindo-a, se
necessário, no rol de pessoas atendidas em domicílio.
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
Corrente/PI, 06 de março de 2018.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
PA Nº 002/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que 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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que é atribuída ao Ministério Público Estadual a função de defesa dos direitos e proteção às pessoas portadoras de deficiência
(Constituição Federal, art. 129, incisos II e III, Lei Complementar n.º 34/94, art. 61, X, e Lei Federal n.º 7853/89, art. 3º);
CONSDIERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça o Relatório Social do CREAS do município de Corrente/PI, o qual notícia a ocorrência
de possível abuso e negligência a deficiente por parte de seus familiares; e por fim
CONSIDERANDO que nos termos do Art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para
fins de apurar fato que enseje a tutela de direitos individuais indisponíveis:
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar o cumprimento das exigências celebradas DETERMINANDO:
1. A autuação da presente, juntamente com cópia do Auto de Infração da Vigilância Sanitária mencionado acima;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de Corrente, com fulcro no Art. 4º, inciso V
da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao CAODEC/MPPI, para conhecimento.
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Registre-se no SIMP/MPPI.
6. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
7. Determino de já:
7.1. a designação de audiência extrajudicial para o dia 19/03/2018, às 09h00, na sede das Promotoria de Justiça de Corrente, devendo serem
notificados para comparecimento a equipe do CREAS de Corrente/PI, o Sr. Dalmo Pinheiro Martins, e o Sr. Erisvaldo Pereira Rodrigues;
7.2. a realização de pesquisa junto à Vara única de Corrente a fim de verificar a existência de processo de interdição da pessoa de BENEDITO
PEREIRA RODRIGUES, e retirada de cópia do mesmo para juntada a estes autos.
Cumpra-se.
Corrente/PI, 06 de março de 2018.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ/PI1965
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 001/2018
A Drª GILVÂNIA ALVES VIANA, Promotora de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, respondendo pelo expediente cível da
Promotoria de Justiça de Cristalândia do Piauí, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e com fundamento no Art. 129, incisos II e III,
da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público a defesa do patrimônio público e da moralidade Administrativa, incumbindo-lhe fiscalizar
sempre que houver ofensa a qualquer deles;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos - Arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque aportou na Promotoria de Justiça de Cristalândia do Piauí/PI representação ofertada pelo Vice-Prefeito de Cristalândia do
Piauí/PI informando que o seu subsídio foi reduzido temporiamente, nos meses de novembro e dezembro de 2017, em 20% (vinte por cento),
pelo atual Prefeito Municipal por meio de Decreto contrariando a Lei Orgânica Municipal; e
CONSIDERANDO que a irregularidade apontada na mencionada denúncia, se devidamente comprovada, pode vir a caracterizar ato de
improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92, sendo o Ministério Público legitimado para a ação de responsabilidade por ato dessa
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natureza, consoante Art. 17 da mesma lei:
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para averiguar a ocorrência dos fatos noticiados, coletar provas,
caso necessárias, adotando, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com a representação apresentada, e procedido ao registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí.
2. Nomeio como secretária para este procedimento os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de Corrente, com fulcro no Art. 4º, inciso V
da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP,
para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí.
4. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário de Justiça do Estado do Piauí.
5. Em sede de diligências iniciais:
a) Oficie-se ao Prefeito Municipal de Cristalândia do Piauí para que se manifeste acerca da representação ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias
utéis, bem como para que remeta a esta Promotoria de Justiça cópia do Decreto Municipal nº 43, de 16.11.2017, e dos comprovantes de
pagamentos dos subsídios do Vice-Prefeito referente aos meses de outubro a dezembro de 2017; e
b) Oficie-se ao Presidente da Câmara de Vereadores do município de Cristalândia do Piauí para que tome ciência da presente instauração, bem
como para que remeta a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias utéis, cópia da Lei Orgânica Municipal de Cristalândia do Piauí
e da lei que fixa o atual valor dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito.
6. Registre-se, e Publique-se no mural da Promotoria.
7. Após o cumprimento das diligências venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
Após, venham os autos conclusos para deliberação.
Cristalândia do Piauí, 05 de março de 2018.
Gilvânia Alves Viana
Promotora de Justiça

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO/PI1970
NOTÍCIA DE FATO Nº 50/2017/PJR-MPPI
Noticiada: Dulcilene Pereira de Sousa
Vítima: Francisca Pereira de Sousa (72 anos)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 50/2017/PJR-MPPI instaurada a partir de denúncia registrada no Disque Direitos Humanos - DIQUE 100,
noticiando que Francisca Pereira de Sousa (72 anos) é agredida psicologicamente pela filha Dulcilene há 2 (dois) anos, ocasionalmente, na casa
da vítima.
Em vista do que foi noticiado, foi determinada a expedição de ofício a Secretaria do Trabalho e Assistência Social a fim de que fosse realizado
estudo social.
Considerando que o prazo previsto para a tramitação de notícia de fato já se esgotou e houve a necessidade de realizar diligências visando
instruir o presente feito, foi PRORROGADO o prazo da presente notícia de fato por mais 90 (NOVENTA) dias, a teor do art. 3º, caput, da
Res. CNMP n°174/2017 (publicada no DE do CNMP de 21.07.2017), determinando, na oportunidade, que aguardasse a manifestação da
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.
Em resposta (fls. 17-22), foi enviado relatório social realizado pela Assistente Social deste município. A equipe técnica concluiu em seu relatório
que era necessário realizar escuta qualificada com os filhos da idosa, tanto Ostevaldo como Ducilene, com a perspectiva de obter maiores
informações, bem como a família foi encaminhada para acompanhamento do CRAS e ao Serviço de Convivência para idosos, com o objetivo de
fortalecer os vínculos familiares e estimular o empoderamento da idosa para que ela conheça seus direitos, tenha voz ativa e a possibilidade de
defesa.
Em vista do que foi relatado pela equipe técnica da SEMTAS, foi oficiado o Centro de Referência de Assistencia Social -CRAS a fim de que
informasse a esta Promotoria de Justiça quais medidas estavam sendo adotadas em relação à Sra. Francisca Pereira de Sousa e seus familiares,
devendo encaminhar documentação que comprove as medidas já adotadas.
Atendendo a solicitação do Ministério Público, o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS I encaminhou relatório informando que foi
realizado atendimento psicológico (escuta qualificada) com a Sra. Francisca Pereira de Sousa (vítima) e com a filha Ducilene (acusada), não
sendo possível comprovar se realmente aconteceram as agressões psicológicas por parte da filha Ducilene, tendo, não obstante a isso,
sido tal grupo familiar inserido em Acompanhamento Familiar pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
DIANTE DO EXPOSTO, considerando que esta Promotoria de Justiça adotou as providências que o caso requer, este Agente Ministerial
promove o encerramento e ARQUIVAMENTO deste expediente comunicando o Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Regeneração-PI, 05 de Março de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça

3.7. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI1971
PORTARIA N.º 17/2018
SIMP nº 000144-029/2017
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO
IDOSO, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129 da Constituição Fede ral, art. 26, I, alíneas "a" a "c", e
inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a acessibilidade no Clube AABB - Associação Atlética Banco do Brasil, bem como a inexistência de
local reservado para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989;
CONSIDERANDO que o art. 42 do Estatuto da Pessoa com Deficiência preconiza que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao
esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
CONSIDERANDO que conforme o art. 53 da Lei nº. 13.146/2015 a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
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mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que conforme o art. 55 da Lei nº. 13.146/2015 a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de
transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos
e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do
desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127
da Constituição Federal e art. 141 da Constituição do Estado do Piauí;
RESOLVE
Transformar o Procedimento Preparatório nº. 65/2017 em Inquérito Civil, mantendo-se a numeração de origem, visando à apuração dos fatos
noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 05 de março de 2018.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular da 28ª PJT
- Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso PORTARIA N.º 18/2018
SIMP nº 000123-029/2017
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO
IDOSO, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129 da Constituição Fede ral, art. 26, I, alíneas "a" a "c", e
inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a acessibilidade na Faculdade Estácio Ceut;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 42/2017 se acha com o prazo de conclusão esgotado, cabendo a sua conversão em
Inquérito Civil;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989;
CONSIDERANDO que o art. 42 do Estatuto da Pessoa com Deficiência preconiza que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao
esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
CONSIDERANDO que o art. 3º, I do Estatuto da Pessoa com Deficiência diz ser acessibilidade a possibilidade de condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que o art. 3º, IV do Estatuto da Pessoa com Deficiência, IV. alíneas "b", "d", "e", e "f" tratam como acessibilidade as
barreiras arquitetônicas, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais e tecnológicas;
CONSIDERANDO que conforme o art. 53 da Lei nº. 13.146/2015 a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que conforme o art. 55 da Lei nº. 13.146/2015 a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de
transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos
e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do
desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127
da Constituição Federal e art. 141 da Constituição do Estado do Piauí;
RESOLVE
Transformar o Procedimento Preparatório nº. 42/2017 em Inquérito Civil, mantendo-se a numeração de origem, visando à apuração dos fatos
noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 06 de março de 2018.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular da 28ª PJT
- Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso -

3.8. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CENTRAL DE INQUÉRITOS DE TERESINA/PI1972
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONJUNTO Nº 01/2018
PORTARIA Nº 01 /2018 - MP/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pelos Promotores de Justiça atuantes na Central de Inquéritos do Ministério Público do
Estado do Piauí, em Teresina,abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina o art. 129, incisos III, VI e IX, da Constituição Federal de 1988, art. 143, inciso VI da Constituição do Estado
do Piauí, art. 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal n.º 8.625/93, artigo 7.º, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º 75/93; Lei Complementar
Estadual nº 12/1993; arts. 2º, incisos IV e V e 4º, inciso IX, das Resolução nº 20/2007 e 164/2017, do Conselho Nacional do Ministério PúblicoCNMP, e art. 1º da Resolução n.º 03, de 12 de agosto de 2008 , do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que, no exercício do controle externo da atividade policial, os membros do Ministério Público podem instaurar procedimentos
administrativos e criminais para coletar subsídios que os orientem no momento de manejar as medidas administrativas ou judiciais que se
mostrarem necessárias para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder, inclusive, se necessário, para promover ações penais, a fim de
punir agentes públicos que cometam delitos no exercício da atividade policial;
CONSIDERANDO que forame estão sendo realizadas correições, pelos Promotores de Justiça da Central de Inquéritos de Teresina, além de
visitas às Delegacias de Polícia da dita capital, tendo sido detectada a existência de inúmeros procedimentos policiais de investigação ainda
ativos, mas com datas para o encerramento vencidas há vários anos;
CONSIDERANDO que, em vários dos ditos procedimentos acimamencionados,não foram solicitados pedidos de prorrogação de prazo para
conclusão das investigações (art. 10, § 3º do CPP) e, naqueles que contém tal pedido, nãoforam produzidas quaisquer diligências, estando os
autos paralisados, portanto, sem qualquer providência investigatória;
CONSIDERANDO que os Promotores de Justiçaoficiantes naCentral de Inquéritos do MPPI-Teresina, ao longo do último ano, já produziram e
lançaram, em inúmeros procedimentos de investigação, diversos pareceres instando os Delegados de Polícia de Teresina a finalizarem
procedimentos de investigações antigos, sem que os mesmos tenham cumprido as ditas orientações, isto é, continuam, a manter os ditos
procedimentos paralisados;
CONSIDERANDO a comunicação de realização de correição, iniciada no mês de fevereiro de 2018, pelo juízo da Central de Inquéritos de
Teresina, onde restou determinada a apresentação de todos os procedimentos de investigação em curso nas Delegacias de Teresina para
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posterior redirecionamento ao Ministério Público e, mais uma vez, houve a constatação de que, continuam vários deles paralisados, sem a
realização de diligências imprescindíveis à definição da materialidade e autoria criminal;
CONSIDERANDO que a Resolução n° 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP normatiza que, em casos que reclamam
urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, expedir recomendação, procedendo, posteriormente, à instauração do respectivo procedimento
civil ou criminal;
CONSIDERANDO que o Estado não pode manter, contra pessoas, investigações policiais ativas por tempo indeterminado, sem realizar, durante
anos, as diligências necessárias para a instrução dos feitos ou justificar a impossibilidade de o fazê-lo;
CONSIDERANDO que princípio da eficiência e da razoabilidade rege o serviço público e, portanto, a Polícia Civil deve ser capaz de adotar
estratégias racionais nos trabalhos alusivos aos procedimentos de investigação, a fim de prestar um serviço mais organizado, célere e produtivo;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o fim de apurar os fatos acima citados e adotar as medidas necessárias para
prevenir ou corrigir situação de ilegalidade, inclusive quando se traduza em omissão do agente público responsável por uma atuação conforme à
lei.
O procedimento em questão se apresenta com os seguintes elementos identificadores:
objeto do procedimento:
- apurar as circunstâncias que norteiam o atraso na conclusão das investigações de procedimentos criminais antigos (Ips e TCOs), afetos à
Central de Inquéritos do MPPI, mantidos em andamento até o mês de fevereiro 2018, nas Delegacias de Polícia de Teresina/PI, priorizando
aqueles cujas datas de instauração ultrapassem o prazo de 03 anos;
- encaminhar medidas, junto à Policia Civil do Estado do Piauí, para viabilizar a continuação das diligênciase encerramento dos procedimentos
policiaisde investigação paralisados, conforme acima esclarecido, priorizando os que possuem as mais antigas datas de instauração, existentes
nas Delegacias de Polícia da capital, afetos à Central de Inquéritos do MPPI;
b) nome e a qualificação da(s) pessoa(s) física(s) ou jurídica(s) a quem o fato é atribuído: Delegado-Geral, Corregedor-Geral e Delegados
de Policia Civil do Estado do Piauí, estes oficiantes em Teresina/PI e presidindo procedimentos que tramitam na Central de Inquéritos do
Ministério Público do Piauí.
De logo, DETERMINA-SE a realização das seguintes previdências:
1 - Registro, autuação e publicação desta portaria;
2 - Nomeação dos Analistas Judiciários Francisco Igor Queiroz de Sousa, Amina Macedo Teixeira de Abreu e Adjalina Coelho Meneses
como Secretários para os trabalhos que serão desenvolvidos a partir da instauração deste procedimento;
3 - Expedição de Ofício à Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria- Geral do Ministério Público do Piauí, ao(a) Coordenador(a) do Centro de
Apoio às Promotorias Criminais- CAOCRIM/PI e ao Coordenador(a) do Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade PolicialGACEP, para ciência sobre a instauração do presente procedimento.
Após cumpridas as providências, os autos devem retornar conclusos para determinação de outros atos.
Secretaria da Central de Inquéritos do MPPI
Teresina, 02.03.2017
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA
Promotora de Justiça- 4ª PJ de Teresina/PI
ANTONIO TAVARES DOS SANTOS
Promotor de Justiça- 22ª PJ de Teresina/PI
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça- 50ª PJ de Teresina/PI
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça- 53ª PJ de Teresina/PI
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça-54 PJ de Teresina/PI
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através dos órgãos ministeriais que abaixo subscrevem, no uso das atribuições previstas no
art. 129, incisos III, VI e IX, da Constituição Federal de 1988, art. 143, inciso VI da Constituição do Estado do Piauí, art. 26, inciso I, e alíneas, da
Lei Federal n.º 8.625/93, artigo 7.º, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º 75/93; Lei Complementar Estadual nº 12/1993; arts. 2º, incisos IV e
V e 4º, inciso IX, da Resolução nº 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 1º da Resolução n.º 03, de 12 de agosto de 2008 ,
do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, o exercício do controle externo da atividade policial, o qual
objetiva manter a regularidade dos procedimentos empregados pela policia, civil e militar, na execução das atividades policiais, buscando sempre
uma eficiente persecução penal e que, para sanar indevida omissão, prevenir/corrigir ilegalidade ou abuso de poder, o Ministério Público poderá
se valer de medidas judiciais e extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, incumbe ao Ministério Público, consoante previsto no artigo 27, parágrafo único, inciso IV da Lei Federal n.º 8.625/93; art
6º, XX, da Lei Complementar n.º 75/93 e art. 3º, da Resolução n° 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público -CNMP, expedir
recomendações objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração
de normas;
CONSIDERANDO que a Resolução n° 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP normatiza que, em casos que reclamam
urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, expedir recomendação, procedendo, posteriormente, à instauração do respectivo procedimento
civil ou criminal;
CONSIDERANDO que já está em fase de organização o procedimento administrativo conjunto n.01/2018, instaurado pelas Promotorias de
Justiça da Central de Inquéritos do MPPI, em Teresina, que tem como objeto encaminhar medidas, junto à Policia Civil do Estado do Piauí, para
viabilizar a continuação das diligências e encerramento dos procedimentos policiais de investigação paralisados, priorizando os que possuem as
mais antigas datas de instauração, existentes nas Delegacias de Polícia da capital, afetos à Central de Inquéritos do MPPI;
CONSIDERANDOque o prazo máximo para o encerramento das investigações policiais instauradas é de até 30 dias, segundo o art. 10, § 3º, do
CPP e que, ultrapassados os prazos legais, os procedimentos de investigação devem ser apresentados ao Ministério Público e ao Juiz, com a
justificativa da necessidade de prorrogação dos prazos vencidos;
CONSIDERANDO que, periodicamente, forame estão sendo realizadas, correições pelo juízo e Promotores de Justiça da Central de Inquéritos
de Teresina, além de visitas às Delegacias de Polícia da dita capital, tendo sido detectada a existência de inúmeros procedimentos policiais de
investigação com datas de encerramento vencidas há vários anos;
CONSIDERANDO que, em vários dos ditos procedimentos acimamencionados,não foram solicitados pedidos de prorrogação de prazo para
conclusão das investigações e, naqueles que contém tal pedido, nãoforam produzidas quaisquer diligências, estando os autos paralisados,
portanto, sem qualquer providência investigatória;
CONSIDERANDO que os Promotores de Justiçaoficiantes naCentral de Inquéritos do MPPI-Teresina, ao longo do último ano, já produziram e
lançaram, em inúmeros procedimentos de investigação, diversos pareceres instando os Delegados de Polícia de Teresina a finalizarem
procedimentos de investigações antigos, sem que os mesmos tenham cumprido as ditas orientações, isto é, continuam, a manter os ditos
procedimentos paralisados;
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CONSIDERANDO a comunicação de realização de correição, a ser iniciada neste mês, pelo juízo da Central de Inquéritos de Teresina, onde
restou determinada a apresentação de todos os procedimentos de investigação em curso nas Delegacias de Teresina para posterior
redirecionamento ao Ministério Público e, mais uma vez, houve a constatação de que, continuam vários deles paralisados, sem a realização de
diligências imprescindíveis à definição da materialidade e autoria criminal;
CONSIDERANDO que o Estado não pode manter, contra pessoas, investigações policiais ativas por tempo indeterminado, sem realizar, durante
anos, as diligências necessárias para a instrução dos feitos ou justificar a impossibilidade de o fazê-lo;
CONSIDERANDO que princípio da eficiência e da razoabilidade rege o serviço público e, portanto, a Polícia Civil do Estado do Piauí deve ser
capaz de adotar estratégias racionais nos trabalhos alusivos aos procedimentos de investigação, a fim de prestar um serviço mais organizado,
célere e produtivo;
RESOLVE:
RECOMENDAR
AO DELEGADO-GERAL DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, QUE:
No prazo de 30 (trinta) dias, promova a realização de um inventário dos procedimentos de investigação policial, existentes em cada uma das
Delegacias de Teresina, que apurem crimes afetos à Central de Inquéritos do MPPI, identificando quais estão paralisados há mais de 06( seis)
meses;
2. No prazo de 90 (noventa) dias, promova a elaboração e a execução de um plano ou estratégiade atuação ( regime de trabalho
diferenciado, esforço concentrado ou outro) para viabilizar a continuação das diligênciase encerramento dos procedimentos policiaisde
investigação paralisados (registrados no inventário acima mencionado), priorizando os que possuem as mais antigas datas de instauração,
existentes nas Delegacias de Polícia da capital, afetos à Central de Inquéritos do MPPI.
AO CORREGEDOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, QUE:
Fiscalize as ações do plano de atuação a ser elaborado pela DELEGADO-GERAL e executado pelos DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO PAIUI (acima referenciado), zelando para que o mesmo apresente resultados produtivos no prazo mais rápido possível.
AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, ATUANTES NAS DELEGACIAS DE TERESINA, OS QUAIS PRESIDEM
PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO QUE TRAMITAM NA CENTRAL DE INQUÉRITOS DO MPPI, QUE:
Executem as tarefas estabelecidasno plano de trabalho a ser elaborado pelo Delegado-Geral de Policial Civil do Piauí e realizem as diligências
investigatórias faltantes nos procedimentos investigatórios paralisados nas respectivas Delegacias de Policia pelas quais respondem, priorizando
aqueles com datas de instauração mais antigas.
REQUISITAR que as autoridades a quem são dirigidas a recomendação, no prazo de 10 (dez) dias, informem, às Promotorias de Justiça da
Central de Inquéritos do Ministério Público do Piauí, as providências adotadas, inclusive, se acatam ou não a recomendação, a fim de que sejam
adotadas outras providências as quais se destina o procedimento administrativo instaurado.
Comunique-se à (aos):
b) Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí;
c) Delegacia-Geral de Polícia Civil do Estado do Piauí;
d) Corregedoria-Geral de Polícia do Estado do Piauí;
a) Todos os Delegados de Polícia Civil do Município de Teresina que estejam presidindo investigações em delegacias policiais, centrais de
flagrante, corregedorias ou órgãos congêneres, atuando em procedimentos afetos à Central de Inquéritos do MPPI;
Remetam-se cópias ao(a):
a) Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí;
b) Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí;
c) Promotores de Justiça com atuação criminal na comarca de Teresina/PI;
d) Centro de Apoio às Promotorias Criminais de Teresina-CAOCRIM;
e) Grupo de Apoio atuação do Ministério Público do Piauí-GACEP;
f) Juízes Criminais da Comarca de Teresina/PI;
Publique-se:
No Diário da Justiça ou Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
b) No quadro de avisos das Promotorias de Justiça Criminais de Teresina/PI.
Registre-se.
Secretaria da Central de Inquéritos do MPPI
Teresina, 28.02.2017
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA
Promotora de Justiça- 4ª PJ de Teresina/PI
ANTONIO TAVARES DOS SANTOS
Promotor de Justiça- 22ª PJ de Teresina/PI
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça- 50ª PJ de Teresina/PI
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça- 53ª PJ de Teresina/PI
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça-54 PJ de Teresina/PI

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II/PI1974
PORTARIA 24/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado incumbida da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO os termos do Art. 250 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
CONSIDERANDO a denúncia veiculada pelo Conselho Tutelar de Pedro II, por meio do qual noticiou a entrada de adolescente nas dependências
do estabelecimento Desejo Motel, desacompanhada e sem autorização dos pais ou da autoridade judiciária, em descumprimento aos termos do
art. 250 do ECA;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar a situação relatada, para a tomada das providências cabíveis;
RESOLVE:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8°, III, e 9°, da Resolução CNMP n° 174/2017, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o n° 10/2018, com o devido tombamento, juntando-se os documentos em poder desta Promotoria de
Justiça;
Como providência inicial, seja notificada a comparecer na sede deste órgão a adolescente envolvida e seus genitores, para relevantes
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esclarecimentos.
Após venham os autos conclusos.
Registre-se e cumpra-se.
Publique-se.
Pedro II, 26 de fevereiro de 2018.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 25/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8o, § 1o, da Lei nº 7.347/85; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; e
art. 22 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225, Caput, da CF/88, e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados";
CONSIDERANDO os termos do IC Nº 02/2009, em cujo bojo consta relatório de fiscalização referente ao licenciamento ambiental da atividade
mineradora de opala no Município de Pedro II, em que foi sugerida a realização de um monitoramento periódico por parte da SEMAR, visando à
verificação do cumprimento do estabelecido nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD's, bem como das medidas mitigadoras
propostas no estudo ambiental apresentado;
CONSIDERANDO a necessidade de este órgão desenvolver atividades à verificação dos passivos ambientais eventualmente existentes, a fim de
impulsionar a SEMAR e o empreendedor à tomada de medidas mitigadoras e à execução do PRAD;
CONSIDERANDO os empreendedores citados no parecer técnico acostado às fls. 35/59 do ICP Nº 02/2009;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração de Inquérito Civil, para a verificação do empreendimento desenvolvido por George Hamilton Aguiar Soriano, em
mina situada na localidade Mamoeiro, zona rural do Município de Pedro II, comunicando-se ao CAOMA;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem como sua publicação no Diário dos Municípios e no local de costume (átrio desta
Promotoria);
AUTUAR o Inquérito Civil sob o nº 13/2018, com o devido tombamento, juntando-se cópia da portaria do ICP Nº 02/2009, cópia do despacho de
arquivamento e manifestação do CSMP, bem assim cópia dos documentos relevantes ao andamento do presente inquisitório;
Como providência inicial, seja solicitada a realização de fiscalização pela SEMAR.
Promova-se o registro no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de fevereiro de 2018.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 26/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8o, § 1o, da Lei nº 7.347/85; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; e
art. 22 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225, Caput, da CF/88, e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados";
CONSIDERANDO os termos do IC Nº 02/2009, em cujo bojo consta relatório de fiscalização referente ao licenciamento ambiental da atividade
mineradora de opala no Município de Pedro II, em que foi sugerida a realização de um monitoramento periódico por parte da SEMAR, visando à
verificação do cumprimento do estabelecido nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD's, bem como das medidas mitigadoras
propostas no estudo ambiental apresentado;
CONSIDERANDO a necessidade de este órgão desenvolver atividades à verificação dos passivos ambientais eventualmente existentes, a fim de
impulsionar a SEMAR e o empreendedor à tomada de medidas mitigadoras e à execução do PRAD;
CONSIDERANDO os empreendedores citados no parecer técnico acostado às fls. 35/59 do ICP Nº 02/2009;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração de Inquérito Civil, para a verificação do empreendimento desenvolvido pelo Sr. Raimundo Dauto Galvão, em mina
situada na localidade Roça dos Pereiras, zona rural do Município de Pedro II, comunicando-se ao CAOMA;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem como sua publicação no Diário dos Municípios e no local de costume (átrio desta
Promotoria);
AUTUAR o Inquérito Civil sob o nº 14/2018, com o devido tombamento, juntando-se cópia da portaria do ICP Nº 02/2009, cópia do despacho do
orçamento e manifestação do CSMP, bem assim cópia dos documentos relevantes ao andamento do presente inquisitório;
Como providência inicial, seja solicitada a realização de fiscalização pela SEMAR.
Promova-se o registro no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de fevereiro de 2018.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 27/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8o, § 1o, da Lei nº 7.347/85; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; e
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art. 22 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225, Caput, da CF/88, e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados";
CONSIDERANDO os termos do IC Nº 02/2009, em cujo bojo consta relatório de fiscalização referente ao licenciamento ambiental da atividade
mineradora de opala no Município de Pedro II, em que foi sugerida a realização de um monitoramento periódico por parte da SEMAR, visando à
verificação do cumprimento do estabelecido nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD's, bem como das medidas mitigadoras
propostas no estudo ambiental apresentado;
CONSIDERANDO a necessidade de este órgão desenvolver atividades à verificação dos passivos ambientais eventualmente existentes, a fim de
impulsionar a SEMAR e o empreendedor à tomada de medidas mitigadoras e à execução do PRAD;
CONSIDERANDO os empreendedores citados no parecer técnico acostado às fls. 35/59 do ICP Nº 02/2009;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração de Inquérito Civil, para a verificação do empreendimento desenvolvido pela Cooperativa dos Garimpeiros de Pedro
II (COOGP), em mina situada na localidade Gameleira, zona rural do Município de Pedro II, comunicando-se ao CAOMA;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem como sua publicação no Diário dos Municípios e no local de costume (átrio desta
Promotoria);
AUTUAR o Inquérito Civil sob o nº 15/2018, com o devido tombamento, juntando-se cópia da portaria do ICP Nº 02/2009, cópia do despacho de
arquivamento e manifestação do CSMP, bem assim cópia dos documentos relevantes ao andamento do presente inquisitório;
Como providência inicial, seja solicitada a realização de fiscalização pela SEMAR.
Promova-se o registro no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de fevereiro de 2018.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 28/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8o, § 1o, da Lei nº 7.347/85; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; e
art. 22 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225, Caput, da CF/88, e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados";
CONSIDERANDO os termos do IC Nº 02/2009, em cujo bojo consta relatório de fiscalização referente ao licenciamento ambiental da atividade
mineradora de opala no Município de Pedro II, em que foi sugerida a realização de um monitoramento periódico por parte da SEMAR, visando à
verificação do cumprimento do estabelecido nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD's, bem como das medidas mitigadoras
propostas no estudo ambiental apresentado;
CONSIDERANDO a necessidade de este órgão desenvolver atividades à verificação dos passivos ambientais eventualmente existentes, a fim de
impulsionar a SEMAR e o empreendedor à tomada de medidas mitigadoras e à execução do PRAD;
CONSIDERANDO os empreendedores citados no parecer técnico acostado às fls. 35/59 do ICP Nº 02/2009;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração de Inquérito Civil, para a verificação do empreendimento desenvolvido pelo Sr. Cláudio José Galvão, em mina
situada na localidade Roça dos Pereiras, zona rural do Município de Pedro II, comunicando-se ao CAOMA;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem como sua publicação no Diário dos Municípios e no local de costume (átrio desta
Promotoria);
AUTUAR o Inquérito Civil sob o nº 16/2018, com o devido tombamento, juntando-se cópia da portaria do ICP Nº 02/2009, cópia do despacho de
arquivamento e manifestação do CSMP, bem assim cópia dos documentos relevantes ao andamento do presente inquisitório;
Como providência inicial, seja solicitada a realização de fiscalização pela SEMAR.
Promova-se o registro no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de fevereiro de 2018.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 29/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8o, § 1o, da Lei nº 7.347/85; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; e
art. 22 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225, Caput, da CF/88, e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
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os danos causados";
CONSIDERANDO os termos do IC Nº 02/2009, em cujo bojo consta relatório de fiscalização referente ao licenciamento ambiental da atividade
mineradora de opala no Município de Pedro II, em que foi sugerida a realização de um monitoramento periódico por parte da SEMAR, visando à
verificação do cumprimento do estabelecido nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD's, bem como das medidas mitigadoras
propostas no estudo ambiental apresentado;
CONSIDERANDO a necessidade de este órgão desenvolver atividades à verificação dos passivos ambientais eventualmente existentes, a fim de
impulsionar a SEMAR e o empreendedor à tomada de medidas mitigadoras e à execução do PRAD;
CONSIDERANDO os empreendedores citados no parecer técnico acostado às fls. 35/59 do ICP Nº 02/2009;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração de Inquérito Civil, para a verificação do empreendimento desenvolvido pelo Sr. Benedito Felipe de Souza, em mina
situada na localidade Roça dos Pereiras, zona rural do Município de Pedro II, comunicando-se ao CAOMA;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem como sua publicação no Diário dos Municípios e no local de costume (átrio desta
Promotoria);
AUTUAR o Inquérito Civil sob o nº 17/2018, com o devido tombamento, juntando-se cópia da portaria do ICP Nº 02/2009, cópia do despacho de
arquivamento e manifestação do CSMP, bem assim cópia dos documentos relevantes ao andamento do presente inquisitório;
Como providência inicial, seja solicitada a realização de fiscalização pela SEMAR.
Promova-se o registro no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de fevereiro de 2018.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 30/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8o, § 1o, da Lei nº 7.347/85; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; e
art. 22 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225, Caput, da CF/88, e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados";
CONSIDERANDO os termos do IC Nº 02/2009, em cujo bojo consta relatório de fiscalização referente ao licenciamento ambiental da atividade
mineradora de opala no Município de Pedro II, em que foi sugerida a realização de um monitoramento periódico por parte da SEMAR, visando à
verificação do cumprimento do estabelecido nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD's, bem como das medidas mitigadoras
propostas no estudo ambiental apresentado;
CONSIDERANDO a necessidade de este órgão desenvolver atividades à verificação dos passivos ambientais eventualmente existentes, a fim de
impulsionar a SEMAR e o empreendedor à tomada de medidas mitigadoras e à execução do PRAD;
CONSIDERANDO os empreendedores citados no parecer técnico acostado às fls. 35/59 do ICP Nº 02/2009;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração de Inquérito Civil, para a verificação do empreendimento desenvolvido pelo Sr. Alvimar Oliveira de Andrade, em
mina situada na localidade Roça dos Pereiras, zona rural do Município de Pedro II, comunicando-se ao CAOMA;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem como sua publicação no Diário dos Municípios e no local de costume (átrio desta
Promotoria);
AUTUAR o Inquérito Civil sob o nº 18/2018, com o devido tombamento, juntando-se cópia da portaria do ICP Nº 02/2009, cópia do despacho de
arquivamento e manifestação do CSMP, bem assim cópia dos documentos relevantes ao andamento do presente inquisitório;
Como providência inicial, seja solicitada a realização de fiscalização pela SEMAR.
Promova-se o registro no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de fevereiro de 2018.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA 31/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8o, § 1o, da Lei nº 7.347/85; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; e
art. 22 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDOqueo Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225, Caput, da CF/88, e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, preceitua que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados";
CONSIDERANDO os termos do IC Nº 02/2009, em cujo bojo consta relatório de fiscalização referente ao licenciamento ambiental da atividade
mineradora de opala no Município de Pedro II, em que foi sugerida a realização de um monitoramento periódico por parte da SEMAR, visando à
verificação do cumprimento do estabelecido nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD's, bem como das medidas mitigadoras
propostas no estudo ambiental apresentado;
CONSIDERANDO a necessidade de este órgão desenvolver atividades à verificação dos passivos ambientais eventualmente existentes, a fim de
impulsionar a SEMAR e o empreendedor à tomada de medidas mitigadoras e à execução do PRAD;
CONSIDERANDO os empreendedores citados no parecer técnico acostado às fls. 35/59 do ICP Nº 02/2009;
RESOLVE:
DETERMINAR a instauração de Inquérito Civil, para a verificação do empreendimento desenvolvido pela Cooperativa dos Garimpeiros de Pedro
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II (COOGP), em mina situada na localidade Roça dos Pereiras, zona rural do Município de Pedro II, comunicando-se ao CAOMA;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem como sua publicação no Diário dos Municípios e no local de costume (átrio desta
Promotoria);
AUTUAR o Inquérito Civil sob o nº 19/2018, com o devido tombamento, juntando-se cópia da portaria do ICP Nº 02/2009, cópia do despacho de
arquivamento e manifestação do CSMP, bem assim cópia dos documentos relevantes ao andamento do presente inquisitório;
Como providência inicial, seja solicitada a realização de fiscalização pela SEMAR.
Promova-se o registro no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de fevereiro de 2018.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA/PI1977
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
2° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI
Portaria de Instauração nº 004/2018
O Dr. PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO, Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal e na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público).
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição Federal, determina à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a fiel obediência aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Eficiência e
Publicidade;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, inciso XVI veda qualquer hipótese de acumulação de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários, com observância de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou
científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que a situação funcional do servidor público que passa a desempenhar mandato eletivo é tratada com especificidade pelo art.
38 da Constituição Federal, que estabelece as soluções em relação à acumulação de cargos, empregos ou funções com cargos eletivos;
CONSIDERANDO que a partir das regras transcritas nos artigos 37 e 38 da Constituição Federal, cumpre atentar que, em nenhum momento, a
Constituição autorizou o acúmulo de três cargos, empregos e/ou funções remuneradas pelo Poder Público, ainda que exista
compatibilidade de horários;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas atribuições gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça representação que indica suposta acumulação ilegal de cargos por parte da
Vereadora do Município de Jacobina do Piauí/PI, Sra. Edilene Rodrigues de Oliveira Paula, o que gerou a Notícia de Fato nº031/2017;
RESOLVE
Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em conformidade com a Resolução 23 do CNMP, para colheita
de informações e documentos referentes à acumulação irregular de cargos públicos com mandato eletivo de Vereadora, adotando, acaso
necessárias, ao final, as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
Nomeia-se a servidora Gabriela Taylla Moura Martins para secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº23
do CNMP, mediante termo de compromisso;
Atue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas,
e registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução 01/2008 do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí e no SIMP;
Oficie-se dando conhecimento da Instauração do procedimento e para tomar as eventuais medidas cabíveis, o Município de Jacobina do Piauí, a
Câmara Municipal de Jacobina de Piauí e a Secretaria Estadual de Educação bem assim, para, querendo, apresentarem manifestação no prazo
de 10 (dez) dias úteis;
Remeta-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
A fim de ser observado o art. 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, deve a Secretária desta Promotoria realizar o acompanhamento de
prazo inicial de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento preparatório de inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser
anotada na capa dos autos -, mediante certidão após o seu transcurso;
Afixe-se cópia da Presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como, publique-se no Diário
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e no Diário dos Municipios.
Expeça-se RECOMENDAÇÃO a Exma. Vereadora do Município de Jacobina do Piauí-PI, Edilene Rodrigues de Oliveira Paula, recomendando
que no prazo de 10 (dez) dias opte entre 2 (dois) dos 3 (três) cargos em que ocupa, comprovando, no mesmo prazo, a esta Promotoria de
Justiça, o afastamento do cargo excedente.
Após o cumprimento das diligências, voltem os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE
Paulistana - PI, 21 de fevereiro de 2018.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
Portaria de Instauração nº 001/2018
O Dr. PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO, Promotor de Justiça Substituto da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127, caput, art. 129, III, da Carta Magna,
art. 25, IV, "b", da Lei n.º 8.625/93, art. 36, IV, "a" e"d", da Lei Complementar n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a teor da Representação, dos documentos anexos, dos quais percebe-se que o município de Paulistana/PI doou bem
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imóvel em 2015 a particular menor de idade, supostamente em desconformidade com a legislação;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que os atos que importam em improbidade administrativa estão previstos na Lei n. 8.429/1992 e caracterizam-se por dano ao
erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos;
RESOLVE
instaurar o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em conformidade com a Resolução 23 do CNMP, com o
propósito de apurar os fatos recebidos nessa promotoria, devendo ser realizadas todas as diligências necessárias à elucidação dos mesmos, nos
termos das legislações pertinentes, DETERMINANDO, desde logo, as seguintes providências:
Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas
folhas, e registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeia-se a servidora Gabriela Taylla Moura Martins para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Em sede de diligência inicial, determino:
4.1 Que seja expedido ofício ao Prefeito Municipal de Paulistana - PI, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da
documentação acostada, bem como encaminhe cópia da Lei Municipal 007/2006 com comprovação de publicação e sanção;
4.2 Que seja requisitado, no mesmo prazo, ao Cartório de Registro de Imóveis de Paulistana - PI, com cópia da escrituração de doação nº
0354/2015, certidão de inteiro teor do imóvel objeto da doaçãodeste procedimento, bem assim cópia da respectiva escritura pública
eventualmente registrada e certidão sobre a existência ou não de imóveis registrados em nome de Pâmela Victória Sales Pereira.
A fim de serem observados o art. 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento de
prazo inicial de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento preparatório de inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser
anotada na capa dos autos -, mediante certidão após o seu transcurso;
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí;
Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Paulistana, 16 de fevereiro de 2018.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
Portaria de Instauração nº 002/2018
O Dr. PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO, Promotor de Justiça Substituto da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127, caput, art. 129, III, da Carta Magna,
art. 25, IV, "b", da Lei n.º 8.625/93, art. 36, IV, "a" e"d", da Lei Complementar n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a teor dos documentos anexos, em que consta todas as doações de bens imóveis realizadas no ano de 2015 pelo
Município de Paulistana/PI, supostamente em desconformidade com a legislação;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que os atos que importam em improbidade administrativa estão previstos na Lei n. 8.429/1992 e caracterizam-se por dano ao
erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos;
RESOLVE
instaurar o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em conformidade com a Resolução 23 do CNMP, com o
propósito de apurar os fatos recebidos nessa promotoria, devendo ser realizadas todas as diligências necessárias à elucidação dos mesmos, nos
termos das legislações pertinentes, DETERMINANDO, desde logo, as seguintes providências:
Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas
folhas, e registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeia-se a servidora Gabriela Taylla Moura Martins para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Em sede de diligência inicial, determino:
4.1 Que seja expedido ofício ao Prefeito Municipal de Paulistana - PI, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da
documentação acostada, bem como encaminhe cópia da Lei Municipal 007/2006 com comprovação de publicação e sanção;
4.2 Que seja requisitado, no prazo de 30 (tinta) dias úteis, ao Cartório de Registro de Imóveis de Paulistana - PI, com cópias de todas as
escriturações realizadas no ano de 2015 pela Municipalidade, certidão de inteiro teor dos imóveis objetos das doaçõesdeste procedimento, bem
assim cópias das respectivas escrituras públicas eventualmente registradas e certidões sobre a existência ou não de imóveis registrados em
nome de todos os beneficiários constantes nas escriturações.
A fim de serem observados o art. 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento de
prazo inicial de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento preparatório de inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser
anotada na capa dos autos -, mediante certidão após o seu transcurso;
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí;
Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Paulistana, 16 de fevereiro de 2018.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
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Promotor de Justiça
Portaria de Instauração nº 003/2018
O Dr. PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO, Promotor de Justiça Substituto da 2ª Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127, caput, art. 129, III, da Carta Magna,
art. 25, IV, "b", da Lei n.º 8.625/93, art. 36, IV, "a" e"d", da Lei Complementar n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a teor dos documentos anexos, dos quais percebe-se que o ex-prefeito do município de Paulistana/PI, em 2008 e 2009,
realizou doações de bens imóveis, supostamente em desconformidade com a legislação;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que os atos que importam em improbidade administrativa estão previstos na Lei n. 8.429/1992 e caracterizam-se por dano ao
erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos;
RESOLVE
instaurar o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em conformidade com a Resolução 23 do CNMP, com o
propósito de apurar os fatos recebidos nessa promotoria, devendo ser realizadas todas as diligências necessárias à elucidação dos mesmos, nos
termos das legislações pertinentes, DETERMINANDO, desde logo, as seguintes providências:
Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas
folhas, e registre os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeia-se a servidora Gabriela Taylla Moura Martins para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Em sede de diligência inicial, determino:
4.1 Que seja expedido ofício ao Prefeito Municipal de Paulistana - PI, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da
documentação acostada, bem como encaminhe cópia da Lei Municipal 007/2006 com comprovação de publicação e sanção;
4.2 Que seja notificado o Representado, no mesmo prazo, Sr. Luis Coelho da Luz Filho, para, querendo, se manifestar;
4.3 Que seja requisitado, no mesmo prazo, ao Cartório de Registro de Imóveis de Paulistana - PI, com cópias das escriturações de doações nº
148/2008, nº 204/2008, nº 220/2008, nº 301/2008, nº 002/2009 e nº 003/2009, certidão de inteiro teor dos imóveis objeto das doaçõesdeste
procedimento, bem assim cópias das respectivas escrituras eventualmente registradas e certidão sobre a existência ou não de imóveis
registrados em nome dos beneficiários.
A fim de serem observados o art. 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento de
prazo inicial de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento preparatório de inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser
anotada na capa dos autos -, mediante certidão após o seu transcurso;
Afixe-se cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato, bem como encaminhe arquivo no
formato Word da presente Portaria à Secretaria-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí;
Após o cumprimento das diligências, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
CUMPRA-SE.
Paulistana, 16 de fevereiro de 2018.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

4. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DE ATIVIDADE POLICIAL GACEP
[]

4.1. GACEP1975
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO Nº 004/2018
PORTARIA Nº 011/2018
Objeto: Pedido de auxílio no enfrentamento à situação de superlotação da Penitenciária Mista de Parnaíba.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio nos arts.
127, caput1, e 129, VII2, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações
promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
Considerando a provocação do Exmº Promotor de Justiça, com respondência na 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, drº Ari Martins Alves
Filho, solicitando apoio no enfrentamento à situação de superlotação da Penitenciária Mista de Parnaíba;
Considerando a instauração do Procedimento Administrativo nº 01/2018 no âmbito da 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, no bojo do qual foi
determinada a expedição de ofícios ao Secretário de Justiça do Estado, requisitando informações acerca de soluções para o problema apontado,
e ao Gerente da Penitenciária Mista de Parnaíba, srº Fernando Caldas Machado, requisitando a remessa mensal de informes sobre a situação
carcerária da unidade prisional;
Considerando que, no mês de fevereiro de 2018, a população carcerária da Penitenciária Mista de Parnaíba era de 572 (quinhentos e setenta e
dois) presos, entre homens e mulheres, o que equivale a 225% de sua capacidade, consoante informações da Gerência da unidade prisional;
Considerando que a superlotação no sistema prisional do Estado do Piauí é de conhecimento público e notório, que põe em risco a segurança
interna de servidores públicos e presos, bem como a própria segurança pública, haja vista o aumento da probabilidade de fuga em massa,
colocando em risco significativo a população;
Página 58

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 125 Disponibilização: Quarta-feira, 7 de Março de 2018 Publicação: Quinta-feira, 8 de Março de 2018

RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxílio nº 004/2018,com a finalidade de prestar apoio ao Exmº Promotor de Justiça
com atuação na 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, fulcro no art. 8º, II3, da Resolução CNMP nº 174/2017, determinando-se:
I - seja comunicado ao Exmº Promotor de Justiça com respondência na 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba acerca da instauração do presente
P.A.A., solicitando informações a respeito das respostas porventura apresentadas pelo Secretário de Justiça e pelo Gerente da Penitenciária
Mista de Parnaíba;
Oficie-se ao Exmº Coordenador do CAOCRIM, drº Sinobilino Pinheiro da Silva Júnior.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico. Registre-se no SIMP.
Teresina, 06 de março de 2018.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
1 Art. 127. 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.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
3 Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO Nº 005/2018
PORTARIA Nº 012/2018
Objeto: Pedido de auxílio. Promotor de Justiça com atuação em Piripiri. Interdição da delegacia de Piripiri. Inexistência de local para acomodar os
presos até a definição acerca da manutenção da prisão.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio nos arts.
127, caput1, e 129, VII2, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações
promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
Considerando a provocação do Exmº Promotor de Justiça, com respondência na 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, drº Luiz Antônio França
Gomes, via contato telefônico e mensagens de whatsapp, solicitando apoio do GACEP em relação à inexistência de local destinado à
acomodação de presos em flagrante, haja vista a interdição judicial da delegacia da cidade, nos autos do processo nº 000143027.2011.8.18.0033;
Considerando a necessidade de verificar a atual situação do processo nº 0001430-27.2011.8.18.0033, de natureza cível, que tramita
originariamente na 3ª Vara da Comarca de Piripiri;
Considerando que, diante da interdição judicial, o Delegado Geral da Polícia Civil expediu a portaria nº 023-GDG/NA-2017, determinando que os
presos em flagrante em Piripiri fossem recebidos pela Delegacia de Polícia de Piracuruca;
Considerando as notícias e as imagens veiculadas nos portais de internet referentes à precária situação da delegacia de Piracuruca, bem como
o teor do Ofício nº 113/2018, subscrito pelo Delegado de Polícia de Piracuruca, descrevendo a dificuldade de custodiar presos, mormente em
virtude da demora na transferência ao sistema prisional;
Considerando decisão exarada pelo Exmº Desembargador Erivan José da Silva Lopes, nos autos do processo nº 2015.0001.004900-4 (autos de
origem nº 0011752-37.2015.8.18.0140), no sentido de que "o excesso de contingente no sistema prisional não justifica a manutenção dos presos
em delegacias de polícia, porquanto não é o estabelecimento destinado a essa finalidade e porque, repito, ameaça a segurança e a ordem
pública", determinando, por fim, a remoção imediata de presos provisórios das Delegacias de Polícia e Central de Flagrantes ao estabelecimento
penal adequado;
Considerando, por fim, que foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Exmº Promotor de Justiça de Piracuruca, titular da 2ª Promotoria de Justiça,
autos do processo nº 0800082-86.2018.8.18.0067, requerendo, liminarmente, a interdição da Delegacia de Polícia de Piracuruca, o que
repercutirá no agravamento da situação de Piripiri;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxílio nº 005/2018,com a finalidade de prestar apoio ao Exmº Promotor de Justiça
com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, fulcro no art. 8º, II3, da Resolução CNMP nº 174/2017, determinando-se:
I - seja comunicado ao Exmº Promotor de Justiça com respondência na 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri acerca da instauração do presente
P.A.A., solicitando informações a respeito da fase em que se encontra os autos do processo nº 0001430-27.2011.8.18.0033, que tramitou
originariamente na 3ª Vara da Comarca de Piripiri;
II - seja oficiado ao Delegado de Polícia de Piracuruca, requisitando informações acerca da quantidade, do tamanho e da capacidade das celas
da Delegacia de Polícia, bem como se possuem a estrutura e a segurança necessárias à guarda de presos; devendo também ser informado
como se dá a alimentação dos presos e por quanto tempo, em média, aguardam a homologação do flagrante do Juízo de Piripiri para a
transferência para o sistema prisional, em 10 (dez) dias;
III - seja oficiado ao Delegado de Polícia de Piripiri para que esclareça sobre a alegada demora da DUAP no recebimento de presos no sistema
prisional, apresentando, caso existente, documento que comprove a justificativa para tal demora, em 10 (dez) dias;
IV - seja oficiado ao Exmº Secretário de Justiça do Estado do Piauí, requisitando informações a respeito da alegada demora no recebimento de
presos no sistema prisional, especificamente aqueles oriundos da região de Piripiri, em 10 (dez) dias;
V - seja oficiado ao Exmº Delegado Geral da Polícia Civil, requisitando informações acerca da vigência da Portaria nº 023-GDG/NA-2017,
especialmente ante a ausência de estrutura física da Delegacia de Piracuruca para receber e permanecer custodiando presos oriundos de Piripiri,
em 10 (dez) dias;
Oficie-se ao Exmº Coordenador do CAOCRIM, drº Sinobilino Pinheiro da Silva Júnior.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico. Registre-se no SIMP.
Teresina, 07 de março de 2018.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP
Fabrícia Barbosa de Oliveira
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Promotora de Justiça
Membro do GACEP
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
1 Art. 127. 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.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
3 Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. EXTRATO DE ADITIVO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA1966
REFERÊNCIA: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°25/2016
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/001-89;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX/ CNPJ n°06.553.812/0001-04;
REPRESENTANTES: Cleandro Alves de Moura; Regina Coeli Viana de Andrade e Silva;
OBJETO: Alteração do Termo de Cooperação ora aditado para prorrogá-lo com a finalidade de contínua melhoria técnica dos serviços oferecidos
pela Procuradoria de Justiça à população.
VIGÊNCIA: 19 de fevereiro de 2018 a 19 de fevereiro de 2019;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n°8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2018.
TABELA UNIFICADA: 920385
PROCESSO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.627/2012.

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017
1967

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
______________________________________________________________________
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017
O Pregoeiro do MP-PI, Cleyton Soares da Costa e Silva, devidamente designado por meio da Portaria nº 624/2017, pelo Exmo. Sr. ProcuradorGeral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da
Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, tendo a sessão sido realizada no dia 05/02/2018.
Objeto: Constitui o objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços securitários para 06 (seis) carros e 09
(nove) motocicletas de propriedade do MP-PI, com cobertura contra danos materiais e corporais resultantes de sinistros de roubo ou furto,
colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas, em todo o território nacional, nas quantidades e com as especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo I), e tabela abaixo, que é parte integrante do Edital.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 22.634,95

R$ 5.450,00

R$ 17.184,95

LOTE I
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CNPJ Nº 61.074.175/0001-38
Endereço: Av. das Nações Unidas, 14.261, Chácara Sto. Antônio
CEP: 04794-000 - São Paulo/SP
Representantes legais: Francisco Edinaldo Moreira de Sousa
CPF nº 126.840.598-10
Telefone/fax: (27)3025-6661 (27) 3025-6660
Item

Veículo

Quant.

Valor unitário da
franquia normal

Valor unitário do
prêmio

1

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667506

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

2

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667512

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

3

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667513

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

4

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00
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HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667508
5

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667501

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

6

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667518

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

Valor total do prêmio para os 06 veículos

R$ 2.490,00

LOTE II
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CNPJ Nº 61.074.175/0001-38
Endereço: Av. das Nações Unidas, 14.261, Chácara Sto. Antônio
CEP: 04794-000 - São Paulo/SP
Representante legal: Francisco Edinaldo Moreira de Sousa
CPF nº 126.840.598-10
Telefone/fax: (27)3025-6661 (27) 3025-6660
Item

Veículo

Quant.

Valor unitário da
franquia normal

Valor unitário do
prêmio

1

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa ODY-4932,
CHASSI 9C2KC1650CR530405

1

R$ 518,46

R$ 328,89

2

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2013/2014, placa ODX-3351,
CHASSI 9C2KC1680ER459942

1

R$ 518,46

R$ 328,89

3

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2014/2015, placa OEC-2723,
CHASSI 9C2KC1650CR305518

1

R$ 518,46

R$ 328,89

4

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa OEC-2763,
CHASSI 9C2KC1650CR305694

1

R$ 518,46

R$ 328,89

5

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa OEC-2693,
CHASSI 9C2KC1650CR305678

1

R$ 518,46

R$ 328,89

6

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa NIS-8931,
CHASSI 9C2KC1650CR527036

1

R$ 518,46

R$ 328,89

7

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa ODY-4952,
CHASSI 9C2KC1650CR530279

1

R$ 518,46

R$ 328,89

8

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2013/2014, placa ODX-3331,
CHASSI 9C2KC1650CR460126

1

R$ 518,46

R$ 328,89

9

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2013/2014, placa ODX-3341,
CHASSI 9C2KC1680ER459577

1

R$ 518,46

R$ 328,88

Valor total do prêmio para 09 motos

R$ 2.960,00

As outras coberturas serão cotadas levando em consideração os seguintes valores:
a) RCF/DMT (Danos Materiais a terceiros) -R$ 80.000,00 (Por Veículo);
b) RCF/DPT (Danos Pessoais a Terceiros) -R$ 80.000,00 (Por Veículo);
c) APP/MORTE (Acidentes Pessoais Passageiros) -R$ 10.000,00 (Por Ocupante);
d) APP/INVALIDEZ (Acidentes Pessoais Passageiros) - R$ 10.000,00 (Por Ocupante);
A cobertura do seguro terá início a partir da assinatura do contrato. O prazo de vigência das apólices deverá coincidir com a vigência do contrato.
VALORES DA FRANQUIA
Coberturas

Retrovisores

Para-brisas, traseiro e dianteiro

Lanternas e Faróis

6 veículos LOGANS

R$ 130,00

R$ 160,00

R$ 130,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 07 DE MARÇO DE 2018.
Cleyton Soares da Costa e Silva
Pregoeiro do MP/PI

6.2. HOMOLOGAÇÃO1968
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
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HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 11/2017 que tem como objeto a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços securitários para 06 (seis) carros e 09 (nove) motocicletas de propriedade do
MP-PI, com cobertura contra danos materiais e corporais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela
natureza, e assistência 24 horas, em todo o território nacional, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo I), que é parte integrante do Edital, e de acordo com o lote abaixo discriminado, e, atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,
HOMOLOGO a presente Licitação, LOTES I E II, que tiveram como vencedora a empresa relacionada abaixo.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 22.634,95

R$ 5.450,00

R$ 17.184,95

LOTE I
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CNPJ Nº 61.074.175/0001-38
Endereço: Av. das Nações Unidas, 14.261, Chácara Sto. Antônio
CEP: 04794-000 - São Paulo/SP
Representantes legais: Francisco Edinaldo Moreira de Sousa
CPF nº 126.840.598-10
Telefone/fax: (27)3025-6661 (27) 3025-6660
Item

Veículo

Quant.

Valor unitário da
franquia normal

Valor unitário do
prêmio

1

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667506

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

2

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667512

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

3

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667513

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

4

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667508

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

5

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667501

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

6

Veículo RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION
HI-FLEX, cor preto, ano/modelo 2016/2017,
CHASSI 93Y4SRFH4HJ667518

1

R$ 2.668,39

R$ 415,00

Valor total do prêmio para os 06 veículos

R$ 2.490,00

LOTE II
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CNPJ Nº 61.074.175/0001-38
Endereço: Av. das Nações Unidas, 14.261, Chácara Sto. Antônio
CEP: 04794-000 - São Paulo/SP
Representante legal: Francisco Edinaldo Moreira de Sousa
CPF nº 126.840.598-10
Telefone/fax: (27)3025-6661 (27) 3025-6660
Item

Veículo

Quant.

Valor unitário da
franquia normal

Valor unitário do
prêmio

1

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa ODY-4932,
CHASSI 9C2KC1650CR530405

1

R$ 518,46

R$ 328,89

2

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2013/2014, placa ODX-3351,
CHASSI 9C2KC1680ER459942

1

R$ 518,46

R$ 328,89

3

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2014/2015, placa OEC-2723,
CHASSI 9C2KC1650CR305518

1

R$ 518,46

R$ 328,89

4

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa OEC-2763,
CHASSI 9C2KC1650CR305694

1

R$ 518,46

R$ 328,89

5

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa OEC-2693,
CHASSI 9C2KC1650CR305678

1

R$ 518,46

R$ 328,89
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6

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa NIS-8931,
CHASSI 9C2KC1650CR527036

1

R$ 518,46

R$ 328,89

7

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2012/2012, placa ODY-4952,
CHASSI 9C2KC1650CR530279

1

R$ 518,46

R$ 328,89

8

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2013/2014, placa ODX-3331,
CHASSI 9C2KC1650CR460126

1

R$ 518,46

R$ 328,89

9

Moto HONDA CG 150, Titan ESD,
ano/modelo 2013/2014, placa ODX-3341,
CHASSI 9C2KC1680ER459577

1

R$ 518,46

R$ 328,88

Valor total do prêmio para 09 motos

R$ 2.960,00

As outras coberturas serão cotadas levando em consideração os seguintes valores:
a) RCF/DMT (Danos Materiais a terceiros) -R$ 80.000,00 (Por Veículo);
b) RCF/DPT (Danos Pessoais a Terceiros) -R$ 80.000,00 (Por Veículo);
c) APP/MORTE (Acidentes Pessoais Passageiros) -R$ 10.000,00 (Por Ocupante);
d) APP/INVALIDEZ (Acidentes Pessoais Passageiros) - R$ 10.000,00 (Por Ocupante);
A cobertura do seguro terá início a partir da assinatura do contrato. O prazo de vigência das apólices deverá coincidir com a vigência do contrato.
VALORES DA FRANQUIA
Coberturas

Retrovisores

Para-brisas, traseiro e dianteiro

Lanternas e Faróis

6 veículos LOGANS

R$ 130,00

R$ 160,00

R$ 130,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 07 DE MARÇO DE 2018.
Dr. Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

6.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/20181969
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 13/2018
a) Espécie: Contrato de n° 13/2018, firmado em 05 de março de 2018, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí- CNPJ
05.805.924/0001-89 e o ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALENCAR REBELO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, inscrito no CNPJ
(MF) sob o nº 06.554.930/0001-73, estabelecido na Rua Professor Joca Vieira, nº 1860, Bairro Jóquei, CEP: 64.048-301,Teresina - PI,
representado pelo Advogado VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO, portador da Cédula de Identidade n.º 1.507.515 e CPF(MF) nº
274.449.103-91 de acordo com a representação legal que lhes é outorgada por Contrato Social.
b) Objeto: Contratação de escritório de advocacia para o ajuizamento de ação de cobrança e a prática dos demais atos necessários ao êxito da
demanda contra o Estado do Piauí, tendo por objetivo o recebimento da fração proporcional devida ao Ministério Público do Estado do Piauí do
excesso de arrecadação verificado no exercício financeiro de 2011, créditos estes que não foram devidamente repassados ao órgão ministerial.
c) Fundamento Legal: Lei 8.666/93; Código Civil (Lei nº 10.406/02)
d) Procedimento de Gestão Administrativa nº 16.989/2016.
e) Processo Licitatório: Concorrência nº 03/2016.
f) Vigência: O Contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do extrato no
Diário da Justiça do Estado do Piauí, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção entre as partes, conforme
dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.
g) Valor: O valor total da causa é de R$ 11.348.291,70 ( onze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e um reais e
setenta centavos).
h) Signatários: pela contratada, o ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALENCAR REBELO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, inscrita
no CNPJ (MF) sob o nº 06.554.930/0001-73, e a contratante, Dr. Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça.
Teresina, 07 de março de 2018.
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