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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. PAUTA E RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 01, de 15 de janeiro de 2018.2059
PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 19/03/2018.
Serão apreciadas na Sessão Ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, a realizar-se no dia 19 de março do ano em curso, às
16h, na sala de Sessões do Colégio de Procuradores de Justiça, 6º andar da sede/leste do Ministério Público, avenida Lindolfo Monteiro, 911,
bairro de Fátima, as seguintes matérias:
Discussão e apreciação do Procedimento de Gestão Administrativa nº 20868/2017. Assunto: proposta do novo Regimento Interno do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Relatora: Procuradora de Justiça Zélia Saraiva Lima. Revisor: Procurador de
Justiça José Ribamar da Costa Assunção.
Assuntos institucionais.
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
Teresina (PI), 15 de março de 2018.
Martha Celina de Oliveira Nunes
Procuradora de Justiça
Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça
RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 01, de 15 de janeiro de 2018.
Modifica a Resolução CPJ-02/2012, de 31 de janeiro de 2012, que normatiza as atribuições do Ministério Público do Estado do Piauí no segundo
grau de jurisdição.
O COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA do Ministério Público do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO as disposições previstas nos arts. 28 a 32 da Lei Complementar Estadual nº. 12, de 18 de dezembro de 1993, que tratam da
organização, funcionamento e atribuições das Procuradorias de Justiça;
CONSIDERANDO que "as atribuições das Procuradorias de Justiça e dos Procuradores de Justiça que as integram são fixadas mediante
proposta do Procurador Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça", nos termos do art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, modificados pela Lei Complementar Estadual nº. 160, de 17 de dezembro de 2010;
CONSIDERANDO que a Resolução nº. 64, de 27.4.2017, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, alterou a Resolução nº 02/87, que
trata do Regimento Interno do Poder Judiciário, dispondo em seu art. 3º que aquela Corte de Justiça funcionará em Plenário, em 6 (seis)
Câmaras de Direito Público, em Câmaras Especializadas, sendo 4 (quatro) Cíveis e 2 (duas) Criminais e em Câmaras Reunidas, Cíveis e
Criminais;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das normas da Resolução-CPJ - 02/2012, de 31.01.2012, às inovações e modificações impostas
pela Resolução TJ-PI nº 64/2017, a fim de possibilitar às Procuradorias de Justiça o pleno desempenho de suas atribuições ministeriais previstas
nos arts. 28, §§ 1º ao 3º, e 41 e incisos, da Lei Complementar nº. 12, de 18 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO as determinações da Corregedoria Nacional do Ministério Público inseridas no Relatório conclusivo da Correição realizada no
Ministério Público do Estado do Piauí, período de 20 a 24 de março de 2017, aprovadas pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público;
CONSIDERANDO que no processo cível o Ministério Público deverá intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural
ou urbana, conforme dispõe o art. 178 do CPC;
RESOLVE
Art. 1º - O Ministério Público do Estado do Piauí, com atuação em segundo grau de jurisdição, compõe-se de 20 (vinte) Procuradorias de Justiça,
cada uma com um Procurador de Justiça, cujas atribuições em matéria cível, criminal e recursal, reger-se-ão consoante o disposto nesta
Resolução.
Art. 2º - As Procuradorias de Justiça passam a ter suas atribuições distribuídas e definidas do seguinte modo:
I - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Procuradorias de Justiça, vinculadas ao Núcleo Criminal de Procuradorias de Justiça, com atuação nos
processos de competência das Câmaras Especializadas Criminais, Câmaras Reunidas Criminais e Câmaras de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí, ressalvados os casos de atribuição privativa do Procurador-Geral de Justiça.
II - A 8ª e 9ª Procuradorias de Justiça, vinculadas ao Núcleo Criminal, atuarão nos processos de habeas corpus, de competência originária do
Tribunal de Justiça.
III - 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Procuradorias de Justiça, vinculadas ao Núcleo Cível de Procuradorias de Justiça, com atuação nos
processos de competência das Câmaras Especializadas Cíveis, Câmaras Reunidas Cíveis e Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí, ressalvados os casos de atribuição privativa do Procurador-Geral de Justiça.
IV- A 19ª e 20ª Procuradorias de Justiça, com atribuições recursais, serão especializadas na interposição de recursos perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí e Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal) e oficiarão em contrarrazões dos
processos que forem objeto destes mesmos recursos, cabendo-lhes a atribuição de tomar ciência nos acórdãos proferidos nos respectivos
processos, ressalvada a competência do Procurador-Geral de Justiça nas ações originárias e as contrarrazões de Agravo de Instrumento nas
hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e de Apelação do § 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal.
V- A atuação das Procuradorias de Justiça Cíveis e Criminais em processos que eram de competência do Tribunal Pleno e que de acordo com a
Resolução TJPI-64/2017, foram transferidos para as Câmaras de Direito Público, restringir-se-ão às respectivas sessões de julgamento no
Tribunal de Justiça.
VI- O Procurador-Geral de Justiça permanecerá com a atuação processual de competência originária e atribuições previstas no art. 39, incisos I a
XX, da Lei Complementar nº. 12/93, bem como, ciência dos acórdãos proferidos nos respectivos processos.
VII- Considera-se preventa a Procuradoria de Justiça que tiver se manifestado anteriormente nos autos.
VIII - É vedada a atuação do mesmo Procurador de Justiça como custos juris e parte, em momentos distintos, nos mesmos autos do processo.
§ 1º - Nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil, nos feitos que não envolvam interesse público primário no mérito da causa,
desnecessária a atuação do Ministério Público, inclusive nas preliminares.
§ 2º - Às Procuradorias de Justiça Cíveis e Criminais caberão contrarrazoar somente os recursos de Embargos de Declaração das decisões
proferidas pelo Tribunal de Justiça, nos processos em que não houverem oficiado.
Art. 3º - As Procuradorias de Justiça Cíveis e Criminais, nos processos em que houverem atuado, poderão interpor os recursos cabíveis quando
desatendidos os interesses tutelados pelo Ministério Público, tanto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí como para os Tribunais
Superiores, concorrentemente com as Procuradorias Recursais e sem prejuízo da iniciativa do Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - As Procuradorias de Justiça Recursais encaminharão às respectivas Procuradorias de Justiça os processos que entenderem
não comportar recursos, cujas decisões ocorreram em dissonância com o parecer ministerial.
Art. 4º - As Procuradorias de Justiça que integram um mesmo Núcleo reunir-se-ão para fixar orientações jurídicas pertinentes às suas respectivas
áreas de atuação, sem caráter normativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento.
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Art. 5º - Aos Núcleos das Procuradorias de Justiça Cíveis, Criminais e Recursais incumbem, entre outras atribuições previstas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93, as seguintes:
I- Escolher o Coordenador e Sub-Coordenador responsáveis pela direção dos serviços administrativos dos respectivos núcleos, com mandato de
um ano e direito à recondução;
II- Propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus integrantes, de forma a não prejudicar as serventias judiciais;
III- Cada Coordenador de Núcleo tomará as devidas providências no sentido de estruturar os serviços ao seu cargo, dando cumprimento ao
disposto nos arts. 31 e 32 da Lei Complementar Estadual nº 12/93 .
Art. 6º - Os Procuradores de Justiça poderão permutar de Núcleos de Procuradorias de Justiça, observando, no que couber, as regras do art.
136, incisos I a III, da Lei Complementar Estadual nº 12/93.
Art. 7º - O Regimento Interno dos Núcleos Cível, Criminal e Recursal disporá sobre todas as demais questões que tenham pertinência com a
atuação das Procuradorias de Justiça.
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução CPJ nº 02, de 31 de janeiro de 2012.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSANGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ/PI2051
PORTARIA PGJ/PI Nº 745/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a indicação
contida no Memorando nº 58/2018-CAA, da Coordenadoria de Apoio Administrativo:
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, ocupante do cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 307,
para fiscalizar o contrato administrativo nº 12/2018, firmado com a empresa Transloc-Transporte, Locação, Construção, Limpeza, Conservação e
Serviços Eirelli EPP.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 746/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a indicação
contida no Memorando nº 59/2018-CAA, da Coordenadoria de Apoio Administrativo:
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor JONATAN SANTOS DE CASTRO, ocupante do cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 199, para
fiscalizar o contrato administrativo nº 69/2017, firmado com a empresa Serval Serviços e Limpeza Ltda
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 747/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
R E S O L V E:
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DESIGNAR, com efeitos retroativos, a Promotora de Justiça ROMANA LEITE VIEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Itainópolis, para, sem
prejuízo das funções que exerce, responder pela Promotoria de Justiça de Isaías Coelho, enquanto durar as férias da titular, no período de 01 a
30 de março de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 748/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o despacho
proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 4947/2018,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, a Subprocuradora-Geral de Justiça, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, para participar de
reunião de trabalho com o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dia 05 de fevereiro de 2018, na sede do MPSP, em São
Paulo-SP.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 749/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o despacho
proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 4946/2018,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, a Subprocuradora-Geral de Justiça, Dra. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES para representar o
Ministério Público do Estado do Piauí em Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e
da União - CNPG, no dia 25 de janeiro de 2018, em Brasília-DF.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 750/2018
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
, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela 2ª
Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, enquanto durar as férias do Promotor de Justiça Rômulo Paulo Cordão, no período de 12 a 23 de
março de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 751/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº
12/93,
CONSIDERANDO a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí
através da 1239ª Sessão Ordinária de 12/05/2017,
R E S O L V E:
NOMEAR o candidato conforme Edital nº 27/2017, aprovado 6ª Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí,
realizado em maio de 2017, de acordo com o Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 10/2017 para a Coordenadoria de Recursos Humanos, na Sede
da Procuradoria Geral de Justiça na Rua Álvaro Mendes, 2294, Centro, pelos Correios, via Sedex, até o dia 21 de março de 2018;
O início do estágio será no dia 23 de março de 2018, apenas para aqueles que enviarem a documentação correspondente dentro do prazo
determinado anteriormente, e o período do estágio será pela manhã, das 07h:30minàs 12h:30min.
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: CAMPO MAIOR - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

016

2752

FRANCISCO GUSTAVO MARTINS IBIAPINA

017

2138

MARINA DE QUADROS SOUSA

Local de estágio: DEMERVAL LOBÃO - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

001

1165

FELIPE VILELA LOPES

Local de estágio: JOSÉ DE FREITAS - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

004

2506

LÚCIO ARAÚJO VIANA

Local de estágio: OEIRAS- PI
Página 4

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 132 Disponibilização: Sexta-feira, 16 de Março de 2018 Publicação: Segunda-feira, 19 de Março de 2018

Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

003

2544

KAREN GONÇALVES DE ALENCAR

Local de estágio: PARNAÍBA - PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

018

2033

ISABELLE DE BRITO ALBUQUERQUE

019

0795

RONALDY BRASIL REBOUÇAS SOBRINHO

Local de estágio: PIRACURUCA- PI
Área de Estágio: DIREITO
CLAS.

INSC.

NOME

005

2550

MARIA DO CARMO ARCANJO SILVA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 752/2018
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
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 1367/2017, que designou o Promotor de Justiça MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO, titular da 6ª
Promotoria de Justiça de Picos, para responder pela 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 753/2018
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 MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo
das funções que exerce, atuar nas audiências perante o Juízo auxiliar da 4ª Vara Criminal da Comarca de Picos, bem como nos respectivos
processos, a partir do dia 19 de março de 2018 até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 754/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora EMANUELY SILVA COSTA, Técnica Ministerial, matrícula nº 225, 02 (dois) dias de folga, para serem fruídas nos dias
15 a 18 de junho de 2018, referentes ao comparecimento como fiscal de prova no Processo Seletivo para Estagiários do MPE-PI, realizado no
dia 04 de março de 2018, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 755/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora comissionada LARISSA LOPES LACERDA, Assessora de Procurador de Justiça, matrícula nº 15057, 01 (um) dia de
folga, para ser fruído no dia 02 de abril de 2018, referente 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), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 756/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora NÚBIA DE CALDAS PEREIRA BONA, Analista Ministerial, matrícula nº 268, 01 (um) dias de folga, para serem fruída
no dia 15 de março de 2018, referente ao comparecimento como fiscal de prova no Processo Seletivo para Estagiários do MPE-PI, realizado no
dia 04 de março de 2018, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 757/2018
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,
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RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO para atuar nas audiências de atribuição da 57ª Promotoria de Justiça
de Teresina, no dia 16 de março de 2018, no Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária - GRINCOT.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 758/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o convite da
Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Reunião, através do Ofício PRT nº 104/2018-GAB-PC,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUANA AZEREDO ALVES para representar o Procurador-Geral de Justiça em reunião a ser realizada no dia
19 de março de 2018, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região, para discutir, juntamente com o Ministério Público do
Trabalho e a SRTE/PI, o tema relacionado aos atrasos no pagamento de verbas trabalhistas cometidas pelas empresas terceirizadas no âmbito
dos contratos de prestação de serviços mantidos com o Poder Público Estadual e Municipal.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 759/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à servidora comissionada INGRID RODRIGUES PEDROSA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15181, 02 (dois)
dias de folga, para serem fruídos nos dias 27 e 28 de março de 2018, referente 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), 15 de março de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA/PI2052
PORTARIA Nº 014/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 026/2018
A Promotoria de Justiça da Comarca de Esperantina - PI, no uso das funções e atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127 "caput" e 129,
inc. II da Constituição Federal; art. 27. inc. II e seu parágrafo único, incisos I e IV e art. 80 da Lei Federal nº 8.625, de 12 de Fevereiro de 1993
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o Art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº. 026/2018, em desfavor do Estado do Piauí e do Município de Esperantina, a fim de
viabilizar o tratamento devido à paciente com o fornecimento do medicamento Micofenolato Mofetil de 500mg em favor do paciente
Kemyson Sameão Cardoso,adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
Autuação do presente despacho, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva, encaminhando-se cópia da
mesma ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de
conferir a publicidade exigida pelo art. 4°, da Res. n° 23/2007, do CNMP;
A remessa deste despacho, por meio eletrônico, ao CAODS/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,bem como ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do
Piauí (CSMP) com o mesmo fim;
bem como
3. Adotar providências necessárias no curso deste Procedimento Administrativo.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Esperantina, 09 de março de 2018.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Junior
Promotor de Justiça Titular da 01ª Promotoria de Esperantina
Respondendo pela 2ª Promotoria de Esperantina-PI

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO/PI2053
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 04/2017-MPE-REGENERAÇÃO-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Preparatório nº 04/2017/PJR-MPPI, instaurado a partir da Portaria nº 20/2017 a fim de apurar o cumprimento do art. 24
da Lei nº 9.394/96 no âmbito das Escolas Públicas Municipais de Regeneração/PI.
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Foi remetida cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania-CAODEC para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2018, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
O Ministério Público requisitou ao Município de Regeneração/PI e à Secretaria Municipal de Educação, informações acerca do cumprimento da
carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar a ser
ofertada ao alunado regenerense no ano de 2017, conforme previsto na LDB.
Em resposta (fls. 15-16), a Secretaria Municipal de Educação informou que os dias letivos encerrariam em 22 de Dezembro de 2017,
apresentando apenas o calendário escolar do referido ano. Na oportunidade, este Órgão Ministeiral determinou que novamente fosse oficiado a
SEMED solicitando que encaminhasse, no prazo de 48 (quarenta e oito), toda documentação comprobatória acerca do já requisitado.
A Secretaria Municipal de Educação, por meio do ofício nº 006/2018-SEMED, encaminhou cópias dos diários de classe e relatório anual da
Escola Municipal José Cavalcante de Oliveira, informando que tanto esta como as demais escolas do Município cumpriram a mesma carga
horária - vide fls. 21-50.
Em sendo analisada a documentação acostada aos autos, constatou-se que o relatório anual referente a Escola Municipal José Cavalcante de
Oliveira demonstra o cumprimento da carga horária mínima anual pela rede municipal de ensino, conforme está previsto na LDB.
Em seguida (fls. 52-53), foi oficiada a Escola Municipal José Cavalcante de Oliveira e a Escola Municipal Maria Dolores Neiva, a fim de
que ambas encaminhassem documentos que comprovassem a carga horária mínima anual oferecidas para os alunos no ano de 2017,
conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96).
Em cumprimento à determinação retro, a Escola Maria Dolores Neiva encaminhou a esta Promotoria de Justiça documentos que comprovam o
cumprimento da carga horária mínima anual do ano letivo de 2017, apresentando cópia do diário escolar do 3º ano B Polivalência, tendo como
professora titular a Sra. Luzia Nonata Araújo Moura que ministrou 160 dias letivos e a professora HP, Maria Auxiliadora Chagas Ferreira, que
ministrou 40 dias letivos, totalizando 200 dias letivos e 800 horas aulas. (fls. 55-81)
Por outro lado, a Escola Municipal José Cavalcante de Oliveira, por meio do ofício nº 01/2018, enviou a esta Promotoria de Justiça
documentos que comprovam o cumprimento da carga horária referente ao ano letivo de 2017, apresentando os diários do 1º ano e o diário de
língua portuguesa do 7º ano, acompanhado de cópias dos projetos pedagógicos e relatórios de ações pedagógicas realizado na escola, referente
ao cumprimento da carga horária. (fls. 84-186)
No caso em apreço, o Ministério Público buscou providências a fim de ver concretizado o comando contido no art. 24, inc. I, da Lei Federal nº
9.394/96, segundo o qual "a carga horária mínima anual será de oitocentos horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver".
Em vista das documentações apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação e pelas escolas municipais José Cavalcante de
Oliveira e Maria Dolores Neiva, restou comprovada o cumprimento da carga horária exigida, constatando a inexistência de quaisquer
irregularidades.
DIANTE DO EXPOSTO, este Agente Ministerial promove o encerramento e ARQUIVAMENTO deste expediente com remessa ao Conselho
Superior do Ministério Público para apreciação.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Regeneração-PI, 08 de Março de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 40/2017/PJR-MPPI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato formada a partir do Ofício nº 629/2017, expedido por Maria Lúcia dos Santos - Secretária Judicial da Vara Única da
Comarca de Regeneração/PI, de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, informando a esta Promotoria de Justiça acerca de várias ações
privadas ajuizadas em face de Diego Vasconcelos Barbosa, noticiando que o mesmo vendeu a diversas pessoas partes de um mesmo terreno de
propriedade alheia e sem procuração, como se pertencesse a si.
Por meio do Despacho de fls. 15, foi determinada a expedição de ofício ao Cartório Único de Notas e Registros Públicos de Regeneração/PI, a
fim de que informasse acerca do terreno indicado na Ação Judicial nº 0000189-94.2017.8.18.0069.
Em resposta ao ofício retro, o Cartório Único informou a inexistência de lavratura de escritura e/ou registros de imóvel em nome de Diego
Vasconcelos Barbosa, referente ao imóvel indicado, bem como foi procedido buscas nos livros procurações públicas e não foi encontrado
nenhuma procuração em que o requerido seja outorgado com poderes relacionados a venda, compra ou qualquer atos com relação a
imóveis.
Foram encaminhados também, a esta Promotoria de Justiça, cópias das petições iniciais e documentos referentes aos processos de
número (188-12.2017; 187-27.2017; 193-34.2017; 192-79.2017 e 191-64.2017), onde figura no polo passivo DIEGO VASCONCELOS
BARBOSA, sob a alegação de que tal indivíduo teria vendido a distintas pessoas partes de um mesmo terreno de terceiro, como se
fosse de sua propriedade.
Considerando que o prazo previsto para tramitação da notícia de fato se esgotou e houve a necessidade de realizar novas diligências visando
instruir o presente feito, foi prorrogado o prazo por mais 90 (noventa) dias, a teor do art. 3º, caput, da Res. CNMP nº 174/2017 (publicada
no DE do CNMP em 21.07.2017). Na oportunidade, foi determinada a expedição de ofício ao Cartório Único de Notas e Registros Públicos para
que prestasse informações acerca dos terrenos indicados em cada Petição Inicial.
Em resposta (fl. 87), o Cartório de Notas e Registros Públicos de Regeneração informou a esta Promotoria de Justiça que nos livros de Notas e
registros de imóveis existentes no Cartório, INEXISTE lavratura de escritura pública e/ou registro de imóvel referente aos imóveis objeto da
diligência.
Em vista das informações encaminhadas pelo Cartório, foi determinada a expedição de novo ofício ao Cartório de Registro a fim de que
informasse se os respectivos imóveis fazem parte de um terceiro terreno que os abranja, devendo em caso positivo, informar em nome de quem
se encontra registrado o último.
O Cartório de Registro informou que os imóveis foram vendidos por Diego Vasconcelos Barbosa, mas não possuem matrículas e nem registros
em seu nome e que somente por informações de terceiros soube que o imóvel em questão pertence ao Sr. Francisco Edmilson Cavalcante, não
sabendo precisar qual matrícula e/ou registro encontra-se o imóvel no Cartório. (fl. 92)
No caso em apreço, o Ministério Público adotou as medidas necessárias a fim de averiguar a presente demanda e constatou a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pautados nos documentos acostado aos autos, onde os atos praticados por Diego
Vasconcelos Barbosa configuram o crime previsto no art. 171, §2º, II (7 vezes) c/c o Art. 69, ambos do CPB.
Ato Contínuo (fls. 95-98), foi acostado aos autos cópia da denúncia ofertada pelo Ministério Publico do Estado do Piauí em desfavor de Diego
Vasconcelos Barbosa, protocolada na Vara Única da Comarca de Regeneração/PI.
DIANTE DO EXPOSTO, considerando que o Ministério Público adotou as medidas cabíveis ao caso, apurando e denunciado Diego Vasconcelos
Barbosa com incurso nas reprimendas do Art. 171, §2º, II (7 vezes) c/c o Art. 69, ambos do CPB, este Agente Ministerial promove o encerramento
e ARQUIVAMENTO deste expediente comunicando o Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
Publique-se.
Registre-se.
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Intime-se.
Cumpra-se.
Regeneração-PI, 15 de Março de 2018.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça

3.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI2054
PORTARIA Nº 008/2018 (SIMP: 000083-063/2017)
INQUÉRITO CIVIL
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr.
Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a notícia de fato em referência informa sobre licitação realizada pelo Município de Campo Maior, na modalidade concorrência pública, cujo
objeto foi a contratação de outorga de parceria público-privada para a gestão do parque de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Campo
Maior, com valor noticiado de R$49.000.000,00(quarenta e nove milhões de reais) por prazo contratual de 24(vinte e quatro) anos;
que solicitada cópia do processo licitatório ao Município de Campo Maior, o ente encaminhou cópia do processo administrativo n.º
0001.000.00299/2017-2 (concorrência n.º 001/2017), deflagrado por solicitação do Sr. Prefeito Municipal de Campo Maior, em 24 de janeiro de
2017;
que diante da documentação em lume, tem-se que em 13 de julho de 2016 foi publicado no DOM acostado às f. 55, ata de audiência pública
realizada em 06 de julho de 2016, na Prefeitura Municipal de Campo Maior, que teria contado com a presença de diversos vereadores e terceiros
interessados, para discussão da situação da iluminação pública municipal e substituição das lâmpadas atuais por LEDs, tendo, neste mesmo dia,
13 de julho de 2016, sido publicado no mesmo DOM, o decreto 027/2016, nomeando os integrantes da Comissão Gestora Municipal de Parcerias
Público-Privadas de Campo Maior;
que, apesar de somente em 13 de julho de 2016, terem sido nomeados os integrantes da Comissão Gestora Municipal de Parcerias PúblicoPrivadas de Campo Maior, em cumprimento ao art. 18 da Lei Municipal n.º 34/2013, em 03 de junho de 2016 o Município de Campo Maior fez
publicar o edital n.º 001/2016, visto às f. 49/52, de chamamento público da Secretaria Municipal de Iluminação Pública de Campo Maior para
eventuais interessados realizarem estudo de parceria público-privada para o melhoramento e manutenção da iluminação pública de Campo
Maior;
que em 17 de julho de 2016 (f. 53/54) foi deferido pedido de autorização da empresa TELLUS MATER BRASIL LTDA para a realização de estudo
de parceria público-privada para o melhoramento e manutenção da iluminação pública de Campo Maior, conforme
citado edital, estudo este apresentado ao Município em momento não registrado os autos, é que prevê
que ainda em idos de 2016, atendendo ao edital n.º 001/2016 de chamamento público da Secretaria Municipal de Iluminação Pública de Campo
Maior, a empresa TELLUS MATER BRASIL LTDA confeccionou estudo visto às f. 107/160, apresentado ao Município de Campo Maior,
conferindo viabilidade financeira a potencial parceria público-privada, estudo este, em tese, não submetido à Comissão Gestora Municipal de
Parcerias Público-Privadas de Campo Maior, em cumprimento ao art. 18 da Lei Municipal n.º 34/2013, pois não há informação nos autos quanto a
sua aprovação administrativa;
que, independente desta potencial aprovação, conforme f. 162, em 30 de janeiro de 2017 foi publicado aviso de licitação - concorrência n.º
001/2017 (Processo Administrativo n.º 001.000.00299/2017-2), referente a contratação de outorga de parceria público-privada para a gestão do
parque de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Campo Maior, contudo, sem fazer menção no aviso de licitação de seu valor, diga-se,
R$49.000.000,00(quarenta e nove milhões de reais), bem como de sua duração;
que o aviso de licitação publicado deve conter a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas
as informações sobre a licitação, portanto, o valor da outorga firmado deveria constar no aviso;
que a publicação do aviso é, por excelência, a forma de divulgar para possíveis interessados o objeto da contratação administrativa, viabilizandose, com isso, o melhor preço e/ou produto para a Administração Pública, pelo que a omissão do valor máximo da outorga, em tese, inibiu
potenciais interessados;
que quando da habilitação de potenciais interessados, apenas consórcio firmado pela empresa TELLUS MATER BRASIL LTDA compareceu ao
certame, potencializando-se, em tese, o prejuízo de fomento de interessados a não divulgação em aviso de licitação do valor da outorga;
que a aparente omissão pela autoridade licitante exige apuração, pois pode representar ato de improbidade administrativa doloso por omissão
atentatório aos princípios da Administração Pública, notadamente, o da legalidade e publicidade;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de inquérito civil/ação civil pública, pelo que, determinase, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
remeta-se cópia dos autos ao MP de contas, bem como a CGE/PI, para conhecimento e providências cabíveis ao caso, conforme suas
atribuições;
recomende-se ao Sr. Prefeito Municipal de Campo Maior, com base nos argumentos retro e na Súmula STF 473, que anule o certame em lume,
bem como eventuais contratos dela decorrentes;
notifique-se o presidente da CPL de Campo Maior para, querendo, apresentar manifestações e informações sobre os fatos tratados nesta
portaria, bem como se tem interesse em discutir lavratura de TAC - Termo de Ajuste de Conduta sobre a matéria objeto destaportaria;
havendo interesse dos investigados em firmar TAC sobre o tema, designe-se, desde logo, audiência para tanto, notificando-os quanto ao dia e
hora;
nomeia-se como secretário do presente PA, JERSON DE MACEDO REINALDO SILVA, servidor efetivo do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 529/2015, bem como da Ata da COI desta 3ª PJ de Campo Maior, voltando-me conclusos os
autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 05 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
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IPC n.º 073/2015-00358.063/2015
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI, CONVIDA a
comunidade em geral para participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA com o objetivo de discutir melhorias para a educação básica no município de
Nossa Senhora de Nazaré/PI, a ser realizada no dia 26/03/2018, a partir das 09 horas, no Prédio do CRAS, na rua Martinho Baliza, s/n, centro,
Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI.
A audiência, realizada na forma de exposições e manifestações verbais e escritas por convidados e participantes, será conduzida pelo Promotor
de Justiça que abaixo subscreve.
As inscrições para fazer uso da palavra deverão ser realizadas antes do início da audiência, no próprio local.
Audiência realizada em parceria com o MPF - Ministério Público Federal, pelo que para a compatibilização de agendas, fixou-se a data retro para
realização da mesma.
Campo Maior, 15 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
IPC 073.2015.00358-063.2015
ATA DE REUNIÃO
Aos 15(quinze) dias do mês de março de 2018(dois mil e dezoito), foi aberta reunião com o Sr. LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, prefeito
municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI, para tratar do MPEDUC, objeto do IPC em referência. Iniciados os trabalhos, o MD Promotor de
Justiça esclareceu sobre a necessidade de realização de audiência pública para oitiva e consulta popular quanto ao serviço de educação no
município de Nossa Senhora de Nazaré, a fim de que seja colhida informações sobre o mesmo, sugestões e críticas, devendo ser convidada a
participar da mesma a Sociedade de modo geral, bem como autoridades. O prefeito municipal de pronto acordou que disponibilizará espaço e
estrutura necessária para a realização de audiência, bem como promoverá sua divulgação no município, pelos meios de comunicação
disponíveis, bem como encaminhará convites às autoridades locais. Ajustou-se que a audiência ocorrerá no dia 26 de março de 2018, às 09h,
no prédio do CRAS - Nossa Senhora de Nazaré, sito na rua Martinho Baliza, s/n, centro, Nossa Senhora de Nazaré/PI. Ficará a cargo do
MPE informar sobre a mesma ao MPF, bem como fazer publicar edital de convocação em DOEMP. Sem mais nada a tratar, depois de lido e
achado conforme o presente termo assinado pelos presentes.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
Prefeito municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
INQUÉRITOS CIVIL Nº 008/2017.0000-063/2017
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o 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 artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que os documentos constantes no processo administrativo n.º 0001.000.00299/2017-2 (concorrência n.º 001/2017) informam
sobre PPP - Parceria Público-privada firmada entre o Município de Campo Maior/PI e o consórcio CONCIP Campo Maior, no valor de
R$47.530.008,00(quarenta e sete milhões, quinhentos e trinta mil e oito reais), através de licitação pública por concorrência, cujo aviso de
licitação publicado no DOM de 30 de janeiro de 2017 não fez constar qualquer informação sobre o valor máximo da contratação, bem como de
seu tempo de contrato;
CONSIDERANDO que o art. 21, §1º, da Lei n.º 8.666/93, exige que o aviso de licitação publicado conterá a indicação do local em que os
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação, portanto, o valor da outorga firmado deveria
constar no aviso, assim como o tempo proposto para a contratação do serviço;
CONSIDERANDO que a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios é, por excelência, a forma de divulgar para possíveis
interessados o objeto da contratação administrativa, viabilizando-se, com isso, o melhor preço e/ou produto para a Administração Pública;
CONSIDERANDO, que a omissão do valor máximo da outorga, em tese, inibiu potenciais interessados, possibilidade esta materializada quando
da habilitação de licitantes, pois, apesar do objeto licitado, de seu valor e prazo de contrato, compareceu ao certame apenas consórcio firmado
pela empresa TELLUS MATER BRASIL LTDA, potencializando-se, em tese, o prejuízo de fomento de interessados a não divulgação em aviso de
licitação do valor da outorga;
CONSIDERANDO, que a publicidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]" (art. 37, "caput");
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível
ocorrência de danos ao erário público, ao (a) PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR/PI, à luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que,
notadamente:
observe integralmente os deveres municipais e exigências legais impostas na Lei n.º 8.666/93 e na Resolução TCE/PI correspondente, quanto a
licitações; e,
que, de ofício, anule administrativamente o processo administrativo n.º 0001.000.00299/2017-2 (concorrência n.º 001/2017), bem como o
contrato firmado entre o Município de Campo Maior/PI e o consórcio CONCIP Campo Maior, no valor de R$47.530.008,00(quarenta e sete
milhões, quinhentos e trinta mil e oito reais), pois o aviso de licitação, publicado no DOM de 30 de janeiro de 2017, não fez constar qualquer
informação sobre o valor máximo da contratação, bem como de seu tempo de contrato, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade e
publicidade.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação
ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o
destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
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elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CACOP e TCE/PI para conhecimento e providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), 05 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
PORTARIA 010/2018 (SIMP 001226-060/2017)
INQUÉRITO CIVIL
CONSIDERANDO:
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr.
Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a notícia de fato em referência, encaminhada de forma anônima, informa que pessoa sem qualquer qualificação técnica estaria ministrando
aulas no ensino fundamental maior, na Unidade Escolar Jovino Josino de Oliveira, no povoado Mucambo, em Sigefredo Pacheco/PI;
que solicitadas informações à direção daquela unidade, conforme Ofício n.º 999/2017.1226- 060.2017, com AR juntado aos autos em 06 de
fevereiro de 2018, o mesmo nada informou ao Ministério Público, autorizando-se a conclusão indiciaria de veracidade da notícia anônima
inaugural;
que se consideram profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos
reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
que pelo IDEB apresentado pelo Município de Sigefredo Pacheco, em cada grupo de 100 alunos, 17 não foram aprovados na Prova Brasil, pelo
que o profissional de educação da rede pública municipal deve ter a qualificação mínima exigida por lei;
que a aparente inércia daquela autoridade em prestar informações que lhe foram solicitadas exige apuração, pois pode representar ato de
improbidade administrativa doloso por omissão atentatório aos princípios da Administração Pública, notadamente, o da legalidade e publicidade;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de inquérito civil/ação civil pública, pelo que, determinase, desde logo, o seguinte:
MINISTÉRIO PÚBLICO
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
Rua Coronel Eulálio Filho, 722, centro, Campo Maior/PI - 64.248-000 - Tel/Fax: (86) 3252-1003
secretariacampomaior@mppi.mp.br
NF 1226-060.2017
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
remeta-se cópia dos autos ao Conselho Municipal de Educação de Sigefredo Pacheco/PI, para conhecimento e providências cabíveis ao caso,
conforme suas atribuições;
requisite-se à Diretora da UE Jovino Josino de Oliveira, no povoado Mucambo, em Sigefredo Pacheco/PI as mesmas informações que lhe foram
solicitadas, advertindo-a das consequências legais do não atendimento;
expeça-se a recomendação que segue ao Prefeito, Secretário de Educação e diretora da referida UE, autoridades que devem ser pessoalmente
notificadas;
notifique-se o Município de Sigefredo Pacheco/PI, por seu prefeito para, querendo, apresentar manifestações e informações sobre os fatos
tratados nesta portaria, bem como se tem interesse em discutir lavratura de TAC - Termo de Ajuste de Conduta sobre a matéria objeto
destaportaria;
havendo interesse dos investigados em firmar TAC sobre o tema, designe-se, desde logo, audiência para tanto, notificando-os quanto ao dia e
hora;
nomeia-se como secretário do presente PA, JERSON DE MACEDO REINALDO SILVA, servidor efetivo do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 529/2015, bem como da Ata da COI desta 3ª PJ de Campo Maior, voltando-me conclusos os
autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 06 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
INQUÉRITO CIVIL Nº 010/2018.001226-060/2017
RECOMENDAÇÃO Nº 002/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o 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 artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a notícia de fato em referência, encaminhada de forma anônima, informa que pessoa sem qualquer qualificação técnica
estaria ministrando aulas no ensino fundamental maior, na Unidade Escolar Jovino Josino de Oliveira, no povoado Mucambo, em Sigefredo
Pacheco/PI;
CONSIDERANDO que solicitadas informações à direção daquela unidade, conforme Ofício n.º 999/2017.1226-060.2017, com AR juntado aos
autos em 06 de fevereiro de 2018, o mesmo nada informou ao Ministério Público, autorizando-se a conclusão indiciaria de veracidade da notícia
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anônima inaugural;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 61 da LDB, consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo
exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação
infantil e nos ensinos fundamental e médio;
CONSIDERANDO que pelo IDEB apresentado pelo Município de Sigefredo Pacheco em cada grupo de 100 alunos, 17 não foram aprovados na
Prova Brasil, pelo que o profissional de educação da rede pública municipal deve ter a qualificação mínima exigida por lei;
CONSIDERANDO, que a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]" (art. 37, "caput");
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível
ocorrência de danos ao erário público, ao (a) PREFEITO MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO/PI, à luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que,
notadamente:
observe integralmente os deveres municipais e exigências legais impostas na Lei n.º 9.394/96, notadamente, quanto a qualificação profissional
mínima dos profissionais de educação da rede municipal de ensino de Sigefredo Pacheco/PI;
que, de ofício, imediatamente, afaste da rede municipal de ensino de Sigefredo Pacheco/PI qualquer pessoa sem a qualificação
profissional mínima exigida em lei para a prestação de serviço de educação, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade, eficiência
e moralidade; e,
que, de ofício, em até 30(trinta) dias, anule administrativamente qualquer contrato temporário firmado com pessoa sem a qualificação
profissional mínima exigida em lei, para prestar serviço na rede municipal de ensinode Sigefredo Pacheco/PI, sob pena de atentar contra
o princípio da legalidade, eficiência e moralidade.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação
ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o
destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no DOEMP/PI, bem como ao CAODEC e TCE/PI para conhecimento e
providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), 06 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
INQUÉRITO CIVIL Nº 010/2018.001226-060/2017
RECOMENDAÇÃO Nº 003/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o 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 artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a notícia de fato em referência, encaminhada de forma anônima, informa que pessoa sem qualquer qualificação técnica
estaria ministrando aulas no ensino fundamental maior, na Unidade Escolar Jovino Josino de Oliveira, no povoado Mucambo, em Sigefredo
Pacheco/PI;
CONSIDERANDO que solicitadas informações à direção daquela unidade, conforme Ofício n.º 999/2017.1226-060.2017, com AR juntado aos
autos em 06 de fevereiro de 2018, o mesmo nada informou ao Ministério Público, autorizando-se a conclusão indiciaria de veracidade da notícia
anônima inaugural;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 61 da LDB, consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo
exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação
infantil e nos ensinos fundamental e médio;
CONSIDERANDO que pelo IDEB apresentado pelo Município de Sigefredo Pacheco em cada grupo de 100 alunos, 17 não foram aprovados na
Prova Brasil, pelo que o profissional de educação da rede pública municipal deve ter a qualificação mínima exigida por lei;
CONSIDERANDO, que a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]" (art. 37, "caput");
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível
ocorrência de danos ao erário público, ao (a) SECRETÁRIOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIGEFREDO PACHECO/PI, à luz do art. 37, caput,
da CRFB/88, que, notadamente:
observe integralmente os deveres municipais e exigências legais impostas na Lei n.º 9.394/96, notadamente, quanto a qualificação profissional
mínima dos profissionais de educação da rede municipal de ensino de Sigefredo Pacheco/PI;
que, de ofício, imediatamente, afaste da rede municipal de ensino de Sigefredo Pacheco/PI qualquer pessoa sem a qualificação
profissional mínima exigida em lei para a prestação de serviço de educação, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade, eficiência
e moralidade; e,
que, de ofício, em até 30(trinta) dias, anule administrativamente qualquer contrato temporário firmado com pessoa sem a qualificação
profissional mínima exigida em lei, para prestar serviço na rede municipal de ensinode Sigefredo Pacheco/PI, sob pena de atentar contra
o princípio da legalidade, eficiência e moralidade.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação
ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente.
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Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o
destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no DOEMP/PI, bem como ao CAODEC e TCE/PI para conhecimento e
providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), 06 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
INQUÉRITO CIVIL Nº 010/2018.001226-060/2017
RECOMENDAÇÃO Nº 004/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o 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 artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a notícia de fato em referência, encaminhada de forma anônima, informa que pessoa sem qualquer qualificação técnica
estaria ministrando aulas no ensino fundamental maior, na Unidade Escolar Jovino Josino de Oliveira, no povoado Mucambo, em Sigefredo
Pacheco/PI;
CONSIDERANDO que solicitadas informações à direção daquela unidade, conforme Ofício n.º 999/2017.1226-060.2017, com AR juntado aos
autos em 06 de fevereiro de 2018, o mesmo nada informou ao Ministério Público, autorizando-se a conclusão indiciaria de veracidade da notícia
anônima inaugural;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 61 da LDB, consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo
exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação
infantil e nos ensinos fundamental e médio;
CONSIDERANDO que pelo IDEB apresentado pelo Município de Sigefredo Pacheco em cada grupo de 100 alunos, 17 não foram aprovados na
Prova Brasil, pelo que o profissional de educação da rede pública municipal deve ter a qualificação mínima exigida por lei;
CONSIDERANDO, que a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]" (art. 37, "caput");
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível
ocorrência de danos ao erário público, ao (a) DIRETORA DA UNIDADE DE ENSINO JOVINO JOSINO DE OLIVEIRA, LOCALIDADE
MUCAMBO, SIGEFREDO PACHECO/PI, à luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que, notadamente:
observe integralmente os deveres municipais e exigências legais impostas na Lei n.º 9.394/96, notadamente, quanto a qualificação profissional
mínima dos profissionais de educação da rede municipal de ensino de Sigefredo Pacheco/PI;
que, de ofício, imediatamente, afaste da rede municipal de ensino de Sigefredo Pacheco/PI qualquer pessoa sem a qualificação
profissional mínima exigida em lei para a prestação de serviço de educação, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade, eficiência
e moralidade; e,
que, de ofício, em até 30(trinta) dias, anule administrativamente qualquer contrato temporário firmado com pessoa sem a qualificação
profissional mínima exigida em lei, para prestar serviço na rede municipal de ensinode Sigefredo Pacheco/PI, sob pena de atentar contra
o princípio da legalidade, eficiência e moralidade.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação
ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o
destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no DOEMP/PI, bem como ao CAODEC e TCE/PI para conhecimento e
providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), 06 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
Rua Coronel Eulálio Filho, 722, Centro, Campo Maior/PI secretariacampomaior@mppi.mp.br
IPC 041/2014.000166-063/2014
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de IPC - Inquérito Público Civil com foco na apuração de responsabilidade de ex-prefeito Municipal de Campo Maior/PI que não teria
editado o Plano Diretor Municipal, em evidente descumprimento aos arts. 182 e 183 da CRFB/88, regulamentados pela Lei n.º 10.257/2001.
Solicitadas informações ao município de Campo Maior, bem como ao investigado, pessoalmente notificados na pessoa o prefeito municipal, nada
informaram. Neste sentido, certidão de 13 dos autos.
Em pesquisa no DOM - Diário Oficial dos Municípios, localizou-se a edição da Lei Municipal n.º009/2006, que institui o Plano Diretor Participativo,
o sistema de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano do Município de Campo Maior, editada pelo então prefeito municipal JOÃO
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FÉLIX ANDRADE FILHO.
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.
No caso em tela, tem-se que o município de Campo Maior, por governo anterior, atendendo aos ditames constitucionais, editou o plano diretor
municipal, norma de extrema importância para a regular gestão municipal, assim como para o desenvolvimento urbano e econômico de todo e
qualquer município, contudo, ao que parece, o investigado PAULO CÉSAR DE SOUSA MARTINS, então prefeito municipal, ao negar o envio da
mesma ao Ministério Público, ou não tinha conhecimento da existência da norma ou optou por negar cumprimento a constituição federal que lhe
determina o dever magno de, quando requisitado, remeter documentos ao Parquet.
Assim, independente das razões que motivaram a inércia do investigado, tem-se que o objeto do presente IPC é apurar se o município de
Campo Maior possui plano diretor e, não possuindo, apurar a responsabilidade administrativa decorrente deste fato, o qual não se confirmou, pois
desde 2006 a urbe conta com plano diretor vigente.
Pelos motivos expostos retro, determino o
ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa.
Remeta-se cópia integral da Lei que instituiu o plano diretor à Câmara de Vereadores de Campo Maior, para fins de acervo, pois, conforme ofício
n.º 026/2016, dita casa Legislativa não a possui em seus arquivos, assim como ao atual prefeito municipal e PGM de Campo Maior.
Após, encaminhe-se os autos ao CSMP para controle
finalístico da presente decisão.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cópia desta decisão ao CACOP via memorando por email, bem como ao CAOMA e Setor de Perícias para formação de acervo legislativo pertinente às suas funções.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 08 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 000035.063-2017
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato formada através do Ofício TCE/PI n.º 3220/2016-GP, com encaminhamento do título executivo extrajudicial n.º
009/2016, inscrição n.º 105 no Livro de certidões do TCE/PI, oriundo de imputação de débito ao ex-gestor municipal de Sigefredo Pacheco/PI,
VICENTE MAURO CARVALHO.
Solicitadas informações através do Ofício n.º 1.010/2017.0035-063.2017, ao prefeito municipal de Sigefredo Pacheco/PI, a fim de que informasse
quais providências foram adotadas pelo Município de Sigefredo Pacheco/PI para o ressarcimento em lume, foi pessoalmente notificado em 07 de
dezembro de 2017, nada informando ao Ministério Público.
Em pesquisa no sistema Pje, localizou-se o processo n.º 0800754-57.2017.8.18.0026, distribuído em 01 de setembro de 2017, cujo objeto é a
execução judicial do título em lume.
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 formal 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.
Ora, o município de Sigefredo Pacheco/PI, através de seu gestor,
antes de ser notificado pelo Ministério Público já havia manejado providência judicial voltada ao efetivo ressarcimento dos valores imputados pelo
TCE/PI ao ex-gestor público, conforme título executivo n.º 009/2016, pelo que não há que se falar em omissão dolosa por parte da autoridade
administrativa, vicissitude autoriza a conclusão de que a notícia de fato em questão resta desprovida 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. Notifique-se o TCE/PI, por seu presidente,
remetendo-lhe cópia integral dos autos, 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 CACOP via memorando por e-mail.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 06 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
IPC 013.2015.00026-063.2015
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DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de IPC - Inquérito Público Civil com foco na apuração de possível dano ambiental concorrente entre proprietários de paredões de som e
o estabelecimento comercial "Por do Sol", o qual comercializaria bebidas alcoólicas enquanto aqueles usariam o local comercial para o uso
indevido de aparelhos de som.
Solicitadas informações ao Município de Campo Maior, através do ofício n.º 0364/2015, o mesmo informou que o referido estabelecimento possui
autorização municipal para localização e funcionamento na venda de bebidas alcoólicas.
Notificado o proprietário do estabelecimento, o mesmo esclareceu que apenas fornece bebidas alcoólicas, não tendo responsabilidade quanto ao
uso indevido de aparelhos de som.
Fatos noticiados teriam ocorrido em janeiro de 2015, não havendo reiteração dos mesmos noticiada a esta unidade ministerial.
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.
No caso em tela, não se logrou comprovado situação de irregularidade administrativa na ação do estabelecimento comercial "Por do Sol", pois ao
tempo dos fatos, possuía autorização municipal para seu funcionamento e comércio de bebidas alcoólicas.
Doutra banda, indiscutível que o uso abusivo de aparelhos sonoros em zona urbana residencial enseda danos ambientais, danos estes com
potencialidade lesiva ao meio ambiente, bem como à saúde humana, com evidente reflexo penal contravencional ou criminal, conforme o grau
sonoro logrado pelo uso irregular.
O argumento do estabelecimento comercial de que não teria responsabilidade quanto ao uso indevido de aparelhos sonoros por terceiros não
merece prosperar, pois, sendo estes terceiros clientes daquele, as ações abusivas perpetradas são executadas, unicamente, em razão do
comércio de bebidas alcoólicas praticado pelo referido estabelecimento comercial, pelo que, em razão da permissividade deste em prol do lucro
decorrente do comércio, aqueles clientes se sentem livres à prática ilícita.
Ainda. As ações abusivas em lume, somente são capazes de macular a paz e o sossego de moradores residentes nas proximidades do
estabelecimento comercial, porque praticado no prédio deste ou em suas proximidades, onde se pode servir e vender àqueles clientes bebidas
alcoólicas diversas, vicissitude que coloca o referido estabelecimento na cadeia de poluidor-pagador e, portanto, de responsável solidário com os
autores das ações abusivas.
Não obstante a responsabilidade ambiental do mencionado estabelecimento comercial, quanto a danos ambientais decorrentes de atos ilícitos de
terceiros permitidos em prol do lucro por aquele, não se denota nos autos efetiva prova de tais atos, pois apenas uma pessoa encaminhou notícia
informando sobre o abuso sonoro investigado, fato que teria ocorrido em janeiro de 2015, pelo que, em
face do decurso temporal, eventual produção probatória se mostraria abstrata e incerta, não se concluindo por razoável sua perquirição.
Pelos motivos expostos retro, determino o
ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente decisão. Publique-se em DOEMP/PI.
Cópia desta decisão ao CAOMA via memorando por e- mail, bem como em meio físico ao responsável pelo estabelecimento comercial "Por do
Sol", servindo-lhe de recomendação para fins civis, administrativos e penais, no sentido de que, por permitir que clientes poluam o meio
ambiente com o uso abusivo de aparelhos de som, enquanto ingerem bebidas alcoólicas fornecidas peloestabelecimento comercial,
integra a cadeia poluidora, passando a figurar como poluidor-pagador, sendo, portanto, responsável pelos danos
ambientaisdecorrentes e gerados em prol e por causa de sua atividadecomercial.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 08 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
IPC 056.2014.00178.063.2014
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de IPC - Inquérito Público Civil com foco na apuração de responsabilidade de gestor do SAAE/Campo Maior que não teria, dolosamente,
alterado lotação de servidor com forma de perseguição política.
Solicitadas informações ao SAAE/Campo Maior, bem como ao referido gestor público, informaram ser descabida a investigação, vez que a
lotação dos servidores do SAAE/Campo Maior é regida pela Lei municipal n.º 014/94, que impõe as funções de cada servidor conforme seu cargo
autárquico.
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.
No caso em tela, não se logrou comprovada ação do gestor público em impor lotação diversa da fixada em lei ao noticiante ou a todos os
ocupantes do mesmo cargo provido por aquele, pelo que eventual alteração de lotação imposta em lei, além de ser matéria decorrente de cunho
individual, passível de impugnação pelo prejudicado via administrativa ou judicial, tendo decorrido por alteração legislativa, caberia, tão somente,
ao gestor investigado impor à realidade do SAAE a estrutura autárquica construída no texto legal.
Eventual motivação política para se exigir o cumprimento de lei não merece atenção ministerial, pois deve todo e qualquer gestor público,
independentemente da sigla partidária que acompanhar, fazer cumprir a lei vigente, sendo temerária a alegação de ter exigido o cumprimento
Página 14

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 132 Disponibilização: Sexta-feira, 16 de Março de 2018 Publicação: Segunda-feira, 19 de Março de 2018

legal, tão somente, como forma de perseguição política.
Ainda. O investigado não exerce cargo eletivo, pelo que, apesar de ocupar cargo de confiança vinculado ao gestor municipal, mantem-se em
nível administrativo técnico decorrente das funções que lhe são exigidas, portanto,
potencial decisão fundada em motivação político-partidária exige prova evidente para se demonstrar, vicissitude que não ocorreu no caso posto.
Pelos motivos expostos retro, determino o
ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle
finalístico da presente decisão.
mail.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cópia desta decisão ao CACOP via memorando por eCumpra-se.
Campo Maior/PI, 08 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
NF 002085-060.2017
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato oriunda da PGJ/PI, via ofício n.º 1837/17-GP, onde se informa, em tese, irregularidades administrativas identificadas
pelo TCE/PI na prestação de contas do ano de 2014, de VICENTE MAURO CARVALHO, enquanto presidente da Câmara Municipal de Sigefredo
Pacheco/PI.
Ordenada a juntada de peças essenciais a notícia, via extração das mesmas do site do TCE/PI, contatou-se que as irregularidades apontadas
pelo TCE/PI, no caso, em suma, são decorrentes de atraso no envio dos balancetes mensais de prestação de contas e de peças necessárias a
análise daquela corte. Neste sentido, f. 35 dos autos.
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 o mero atraso no envio de balancetes mensais de prestação de contas, por si só e sendo pontual, não enseja ato de
improbidade administrativa por atentado principiológico, para o qual se exige dolo comportamental.
Ainda. Ao sentir ministerial, o mero atraso do cumprimento do dever legal de envio de balancetes mensais de prestação de contas e peças
exigidas
pelo TCE/PI para prestação de seu serviço público podem ensejar ato de improbidade se o comportamento tendência a macular este serviço de
fiscalização e acompanhamento da gestão pública pelo TCE/PI ou se visa encobrir atos outros de má gestão, vicissitude que não se denota nos
autos, pois as únicas irregularidades detectadas pelo TCE/PI foram as já referidas.
Todo gestor ímprobo é, no mínimo, incompetente, não nem todo gestor incompetente é ímprobo.
Assim, ao sentir ministerial, é a presente notícia de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma
apuração.
Desta feita, 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 envio 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, 06 de março de 2018.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES/PI2055
Portaria nº 04 /2018
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000153-237/2017 em Inquérito Civil Público nº 000153- 237/2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOo disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000153-237/2017 para apurar possíveis atos de improbidade administrativa no
município de Bela Vista do Piauí - aquisição de gêneros alimentícios em fornecedores diversos dos vencedores do processo licitatório - exercício
2010.
RESOLVE:
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CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVILPÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
- Nomeio as servidoras atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 26 de fevereiro de 2018.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça
Portaria nº 05 /2018
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000062-276/2017 em Inquérito Civil Público nº 000062- 276/2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOo disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000062-276/2017 para apurar a suposta atuação deficiente do Conselho do FUNDEB
no acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos financeiros repassados ao município de Conceição do Canindé pelo Ministério da
Educação, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2009 a 30 de outubro de 2014.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVILPÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
- Nomeio as servidoras atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 26 de fevereiro de 2018.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça
Portaria nº 06 /2018
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000076-276/2017 em Procedimento Administrativo nº 000076-276/2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000076-276/2017 para acompanhar a situação de retirada de água pela empresa
Transnordestina do Açude Pedra Redonda, em Conceição do Canindé/PI.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
- Nomeio as servidoras atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 26 de fevereiro de 2018.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça
Portaria nº 07 /2018
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000114-276/2017 em Inquérito Civil Público nº 000114- 276/2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOo disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000114-276/2017 para apurar possíveis irregularidades na Prestação de Contas do
município de Conceição do Canindé, exercício de 2011.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVILPÚBLICO,
adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
- Nomeio as servidoras atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 21 de fevereiro de 2018.
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Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça
Portaria nº 08 /2018
Assunto:ConversãodeNotíciadeFatonº000112-276/2017emProcedimentoAdministrativonº 000112-276/2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000112-276/2017 para acompanhar a situação da deficiente FRANCISCA NILZA DO
CARMO.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Solicite-se ao CRAS acompanhamento da incapaz, inclusive encaminhando-a para atendimento médico necessário, expedindo relatório
circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias. Requisite-se ao Delegado de Polícia Civil a instauração de Inquérito Policial;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local. Comunique-se o CAODPI.
- Nomeio as servidoras atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos;
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 21 de fevereiro de 2018.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL AMBIENTAL EM SÃO RAIMUNDO NONATO/PI2056
PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL EM SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça Regional Ambiental de São Raimundo Nonato, com o
auxílio do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625,
de 12.02.93(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei
Orgânica Estadual), e ainda:
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 artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça Regional Ambiental de São Raimundo Nonato instaurou o Inquérito Civil Publico nº 31/2016, com
o objetivo de acompanhar as condições de segurança da Barragem Petrônio Portela, em São Raimundo Nonato;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos realizou vistoria no local e emitiu relatório, em dezembro
de 2017, o qual constatou deficiências na integridade estrutural e operacional, consistentes, entre outros, em: falta de proteção dos taludes, falta
de estruturas de drenagem e danificação da estrutura do sangradouro;
CONSIDERANDO que a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público, por meio do Parecer nº 70/2017, de 15 de
setembro de 2017, após realizar vistoria in loco, constatou que "o empreendimento vistoriado encontra-se necessitando de manutenção urgente,
tendo em vista as condições precárias em que se encontra";
CONSIDERANDO que, em reunião realizada nesta data, foi apresentado, por técnicos do IDEPI e DNOCS, Plano de Ação Emergencial de
Recuperação da Barragem Petrônio Portela, o qual apresenta diagnóstico atualizado das condições de segurança do empreendimento e propõe
medidas para a sua recuperação;
COSNIDERANDO que, em 2010, em fiscalização preventiva integrada, realizada pelo Corpo de Bombeiros, DNOCS e CREA, constatou-se que a
Barragem Petrônio Portela alcançara, à época, o potencial de risco médio;
CONSIDERANDO a possibilidade de que as barragens classificadas de baixo e médio risco podem, num breve espaço de tempo, terem
alcançado o alto risco de periculosidade, ante a falta de manutenção corretiva dos defeitos levantados;
CONSIDERANDO que, em caso emblemático das consequências possíveis da falta de manutenção desses empreendimentos, a Barragem de
Algodões I, localizada no município de Cocal da Estação, rompeu no dia 27 de maio de 2009, vitimando 09 (nove) pessoas e mais de 30.000
(trinta mil) animais1;
CONSIDERANDO a edição da Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de
água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, e cria o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 17, I, dessa lei, o empreendedor da barragem obriga-se a prover os recursos necessários à garantia
da segurança;
CONSIDERANDO que "a barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou
desativada pelo seu empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas" (art. 18, I, da Lei nº 12.334/2010);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de Plano de Segurança da Barragem, acompanhado de Plano de Ação de Emergência,
instituídos pela mencionada lei, os quais constituem instrumentos de garantia do funcionamento regular e seguro desses empreendimentos;
CONSIDERANDO que a ausência dos instrumentos mencionados acima expõe as comunidades locais a riscos, uma vez que ficam desprovidas
de ações públicas de prevenção, mitigação e preparação a ameaças de rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento da
barragem em comento;
CONSIDERANDO que a ocasião exige a adoção urgente de reparos na estrutura da barragem e de seus equipamentos, por conta do sensível
aumento da precipitação pluviométrica no primeiro semestre;
CONSIDERANDO queo Decreto Estadual nº 16.425/2016, de 15 de fevereiro de 2016, reservou ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI
a competência de aplicar medidas para prevenção, controle de riscos e garantia da segurança das barragens;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, em razão de possível ocorrência de danos à vida e integridade física dos munícipes, decorrentes
da omissão ou retardamento na prática de atos de ofício, ao Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, que, à luz dos
arts. 8º e 12 da Lei nº 12.334/2010:
a) adote medidas para a recuperação da Barragem Petrônio Portela, em São Raimundo Nonato, conforme descrito no Plano de Ação
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Emergencial (anexo) apresentado pelo corpo técnico do IDEPI e DNOCS, devendo, para tanto, deflagrar, no prazo de 60 (sessenta) dias,
procedimento de licitação para realização de obras de recuperação/adaptação, nos exatos moldes do Plano de Ação Emergencial de
Recuperação da Barragem Petrônio Portela, observados os devidos licenciamentos ambientais junto à SEMAR; iniciar a execução do referido
Plano, no prazo de 90 (noventa) dias, findado-se a obra no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma constante do Plano;
b) apresente o Plano de Segurança da Barragem, devendo compreender, no mínimo, as seguintes informações: I - identificação do
empreendedor;II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, no caso de empreendimentos construídos após a
promulgação desta Lei, do projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e manutenção da barragem;III - estrutura
organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança da barragem;IV - manuais de procedimentos dos roteiros de
inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem;V - regra operacional dos dispositivos de descarga da
barragem;VI - indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações
permanentes, exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem;VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), quando
exigido;VIII - relatórios das inspeções de segurança;IX - revisões periódicas de segurança.
SOLICITAR que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação
para que não se torne necessária a adoção de medidas judiciais.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o
destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário da Justiça, e
proceda o seu arquivamento em pasta própria.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Cumpra-se.
Teresina (PI), 1º de março de 2018
Vando da Silva Marques
Promotor de Justiça
Denise Costa Aguiar
Promotora de Justiça
Coordenadora do CAOMA
1Disponível em http://180graus.com/noticias/tragedia-da-barragem-de-algodoes-180graus-relembra-apos-quatro-anos. Acesso em 01/03/2018

3.6. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI2057
Inquérito Civil n° 019/2014 (SIMP n. 000096-096/2017)
(Município de Dom Inocêncio/PI)
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
O presente Inquérito Civil foi instaurado em 03 de julho de 2014, tendo em vista a necessidade de apurar supostas irregularidades ocorridas no
Município de Dom Inocêncio/PI, em relação aos convênios celebrados e obras realizadas no período de 2009 a 2012.
Em 03 de dezembro de 2013, foi encaminhado à 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI relatório final da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) realizada pela Câmara de Vereadores do Município de Dom Inocêncio, cuja finalidade era investigar supostas irregularidades
ocorridas no Município de Dom Inocêncio, em relação aos convênios celebrados e obras realizadas no período de 2009 a 2012.
Ao final dos trabalhos, a CPI concluiu pela existência de indícios de improbidade em diversos procedimentos. A saber:
a) Tomada de Preços n. 13/2009. Convênio n. 005/2009 celebrado entre o Estado do Piauí, através do IDEPI com o Município de Dom Inocêncio,
para construção da Barragem Antônio Martins, realizada pela Construtora Cristal, no valor de R$ 234.240,00;
b) Tomada de Preços n. 15/2010. Convênio celebrado entre a FUNASA e o Município de Dom Inocêncio, para construção de cisternas. Obra
realizada pela Construtora Aguiar e Albuquerque Construções Ltda, no valor de R$ 237.680,00;
Construção de 293 cisternas. Convênio celebrado entre a FUNASA e o Município de Dom Inocêncio, no valor de R$ 1.970.124,00. Obra realizada
pela Construtora Ruben e Ruben Ltda;
Construção de 231 cisternas. Convênio celebrado entre a FUNASA e o Município de Dom Inocêncio, no valor de R$ 1.322.848,64. Obra realizada
pela Construtora Ruben e Ruben Ltda;
e) Tomada de Preços n. 12/2012. Melhorias sanitárias. Convênio celebrado entre a FUNASA e o Município, no valor de R$ 207.821,25;
f) Tomada de Preços n. 12/2009. Melhoria habitacional para controle de doença de chagas, Convênio celebrado entre a FUNASA e o Município,
no valor de R$ 773.195,00. Obra realizada pela Construtora Aguiar e Albuquerque Construções Ltda;
g) Tomada de Preços n. 14/2010. Sistema de abastecimento de água. Convênio celebrado entre a FUNASA e o Município. Obra realizada pela
Construtora Genipapo, no valor de R$ 443,610,48;
h) Tomada de Preços n. 11/2012. Construção Unidade de Educação Infantil. Convênio celebrado entre o Ministério da Educação, através do
FNDE e o Município. Obra realizada pela Ruben Ruben Ltda, no valor de R$ 1.454.006,22;
i) Tomada de Preços n. 14/2010. Sistema de abastecimento de água. Convênio celebrado entre a FUNASA e o Município. Obra realizada pela
Construtora Genipapo, no valor de R$ 443,610,48;
j) Termo de Compromisso PAR n. 4148/2012, celebrado entre o FNDE e o Município, no âmbito do Programa Caminho da Escola, no valor de R$
915.294,47;
k) Tomada de Preços n. 32/2012. Recuperação de estradas vicinais. Obra realizada pela Construtora Ruben Ruben Ltda, no valor de R$
367.204,56.
Juntou-se documentos (fls. 05 a 1.885).
Despacho às fls. 1.891, solicitando informações ao Ministério Público Federal.
Ofício encaminhado ao MPF às fls. 1.893.
Resposta encaminhada pelo MPF às fls. 1.896 a 1.918.
Despacho proferido às fls. 1.920, determina a prorrogação do prazo para conclusão do presente procedimento.
Os autos foram encaminhados ao esforço concentrado e retornaram com parecer às fls. 1.927.
Parecer do CACOP às fls.
É o relatório. À manifestação.
Inicialmente, determino o desentranhamento das folhas 1.927 a 1.930, porque dizem respeito a fato diverso, renumerando-se as folhas dos autos.
O presente procedimento foi instaurado tendo em vista a necessidade de apurar supostas irregularidades ocorridas no Município de Dom
Inocêncio/PI, em relação aos convênios celebrados e obras realizadas no período de 2009 a 2012, a partir de relatório final da CPI realizada pela
Câmara de Vereadores.
Conforme consta no mencionado relatório, foram constatadas diversas irregularidades em convênios e obras entre os anos de 2009 a 2012.
Sucede que, após uma análise mais acurada dos fatos, infere-se que, das 11 (onze) irregularidades denunciadas, apenas 02 (duas) são de
atribuição do Ministério Público Estadual, isto porque as demais decorrem de convênios celebrados entre o Município de Dom Inocêncio e a
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FUNASA ou o FNDE.
Em agosto do presente ano, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC) elaborou Nota Técnica n.
001.2017 contendo diretrizes sobre as atribuições do Ministério Público Estadual no que diz respeito à fiscalização de verbas destinadas a
educação.
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe em seu artigo 23, inciso V que é competência comum da União,
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar meios para garantir o acesso pleno à educação.
De forma mais específica, o art. 211 do mesmo diploma delineia acerca da divisão sobre a atuação de cada ente, traçando normas gerais de
observância obrigatória:
"Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em
matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de
qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio."
A partir dessa análise, verifica-se que foi incumbido aos Estados e Municípios atuação prioritária em determinadas áreas, cabendo à União uma
função redistributiva e supletiva em relação aos demais entes.
Desta feita, fazendo jus a tal atribuição supletiva incumbida pela CF/88, o governo federal prioriza sua atuação através de políticas educacionais,
inclusive com edições de programas nessa área. Com esse escopo, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
autarquia gerenciadora de recursos e voltado para o financiamento e doações relacionadas ao desenvolvimento da educação básica.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), criado pela Lei nº 5.537/68, é o órgão responsável pela execução da maioria das
ações e programas da Educação Básica idealizados pelo Ministério da Educação, como a alimentação e o transporte escolar, além de atuar
também na Educação Profissional e Tecnológica e no Ensino Superior. Com esse intento, auxilia financeiramente e tecnicamente os municípios e
executa ações que contribuam para uma Educação de qualidade.
Para a educação, várias são as formas de financiamento, as quais se concretizam através de transferências constitucionais, legais e infralegais.
As transferências constitucionais são obrigatórias, impondo à União o repasse aos municípios de 22,5% do produto arrecado como imposto de
Renda ao FPM- Fundo de Participação dos Municípios.
Dos valores repassados, 25% tem que ser aplicado na educação (art. 159, I, alínea "b" e art. 212 da CF).
Nesse caso a competência para fiscalizar as verbas é do TCE.
Outro repasse automático e obrigatório é ao montante de 30% da Contribuição Social do Salário-Educação que deve ser repassado aos
Municípios, por ordem do dispositivo do art. 212, §§ 5º da Constituição Federal. Aqui, a prestação de contas ocorre perante o TCE.
Além dessas, o art. 60, inciso V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, dispôs que a União complementará os recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, sempre que os
recursos do ente federativo, já contando com a arrecadação dos seus próprios impostos e com as transferências a que tem direito, não atingirem
o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente.
As transferências legais são as que advêm de lei e tem objeto específico, por isso são automáticas e obrigatórias. Chamadas de fundo a
fundo, pois se consubstanciam em transferências diretas da União para os demais entes federativos, e por isso não se incorporam ao Município
nem ao Estado. Assim, é da competência da União fiscalizar a aplicação desses recursos através do TCU.
As transferências infralegais, por sua vez, são voluntárias, pois dependem de convênio. A prestação de contas, em razão da Instrução Normativa
n. 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional, ocorre perante o TCU. São exemplos de transferências infralegais o Programa Caminho da Escola e
o PROINFÂNCIA.
Nesse sentido é o teor da súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça: "SÚMULA 208 - COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR
EJULGAR PREFEITO MUNICIPAL POR DESVIO DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ORGÃO FEDERAL", bem como
do julgado colacionado abaixo:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS A MUNICÍPIO. PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE). FISCALIZAÇÃO PERANTE ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. 1 - A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento no sentido de que, em sede de ação de improbidade administrativa que visa
à apuração de irregularidades na aplicação de verbas de origem federal repassadas a determinado município, o dado preponderante para a
fixação da competência será a existência, ou não, de obrigação de prestação de contas a órgão federal. 2 - Nesse diapasão, merece destaque o
disposto no enunciado nº 208, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito
municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. 3 - Como, no presente caso, segundo o disposto no artigo 10 ,
da Lei nº 10.880 /04, que institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, a fiscalização da aplicação dos recursos financeiros
relativos ao programa em questão é "de competência do Ministério da Educação, do FNDE e dos órgãos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal", a competência para processamento e julgamento do processo originário é da Justiça Federal. 4 - Agravo de
instrumento provido. (TRF-2 - AG AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 201102010127622 (TRF-2) Data de publicação: 09/05/2013
Sendo assim, as irregularidades constantes nos itens "h" e "j" são de atribuição do MPF.
Semelhante raciocínio deve ser aplicado em relação aos convênios celebrados com a FUNASA, em razão da transferência infralegal de verbas
federais, que não se incorporam ao patrimônio do Município e estão sujeitas à prestação de contas perante o TCU. Nesse sentido, é o
entendimento dos Tribunais:
PROCESSUAL PENAL. FRUSTRAR OU FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93). VERBAS
FEDERAIS REPASSADAS À EDILIDADE ATRAVÉS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A FUNASA E O FNDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. 1. Recurso em sentido estrito em face de decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação
penal nº 0000241-53.2011.4.05.8102, cuja denúncia imputou ao recorrido a prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93. 2. Em que
pese a Tomada de Preços nº 2006.01.11.02 ter sido realizada no âmbito da municipalidade, as verbas pagas ao vencedor do certame
supostamente frustrado ou fraudado são federais. É que os valores repassados pela FUNASA e pelo FNDE (Convênios nos 587/2005,
588/2005 e 842115/05) são contabilizados e administrados em conta apartada do caixa das receitas comuns do município, não se
incorporando ao patrimônio deste, exatamente para que com elas não se confundam, e para que fique clara a respectiva aplicação
específica, mantendo, assim, as características de verbas federais. 3. Resta claro o interesse na União na solução da lide penal, tal qual
previsto no art. 109, IV, da CF. Não sendo mantido o caráter competitivo da licitação, com o réu, em tese, direcionando o certame para
determinada empresa sagrar-se vencedora, obteve-se lucro certo em detrimento do dinheiro público, o qual era oriundo da União. 4. Recurso em
sentido estrito provido, para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação penal nº 000024153.2011.4.05.8102.(TRF-5 - RSE: 39334820134050000, Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 11/07/2013,
Primeira Turma, Data de Publicação: 18/07/2013)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB. IRREGULARIDADES NA
APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES. CONVÊNIO COM FUNASA.
INEXECUÇÃO DO CONTRATO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEI Nº 8.429/92. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS. REDUÇÃO DA MULTA CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Apelação
civil interposta por LUIZ JOSÉ MONTEIRO DE FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Paraíba que julgou
procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Federal para condenar o apelante, ex-prefeito de Taperoá/PB, pela prática de ato de
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improbidade administrativa previsto no art. 10, I e XI, da Lei n.º 8.429/92, ao ressarcimento integral do dano causado pela não execução do
Convênio nº 3000/2001, firmado entre o referido município e o Ministério da Saúde (FUNASA), destinado à melhorias sanitárias na localidade,
além da suspensão de seus direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar por igual período e ao pagamento de multa civil correspondente
ao valor do dano. 2. O farto acervo probatório dos autos demonstra que, ainda que algumas obras físicas tenham sido realizadas, o convênio está
longe de ser considerado executado, pois nenhuma das medidas realizadas atingiu o fim pretendido e a população local continuou sem o
saneamento básico prometido, mitigando o princípio básico da dignidade humana e causando prejuízo ao erário. Correta, portanto, a conclusão
dos órgãos técnicos e do juízo de primeiro grau quanto ao percentual de 0% (zero por cento) de cumprimento do convênio. 3. Em sintonia com a
prática desta Corte Regional para casos similares, a dosimetria da pena merece ajuste, apenas para reduzir a multa, antes fixada no valor do
dano, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se as demais penalidades (ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos
por 5 anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica de que seja sócio, por igual prazo).(TRF-5 - AC: 200682010029631, Relator: Desembargador Federal
Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 29/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/09/2013)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. CONVÊNIO. FUNASA. VERBA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 1. A existência, no convênio em discussão, de cláusula prevendo a fiscalização da sua execução por
órgão público federal - Fundação Nacional de Saúde (Concedente - fl. 112) -, bem como a necessidade de o Município convenente
prestar contas à Fundação Nacional de Saúde (Concedente - fl. 114), acarreta, na hipótese, a competência da Justiça Federal, por
aplicação, in casu, da Súmula nº 208, do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. O repasse de verba pública federal a município, em
face de convênio por este celebrado com ente público federal, condicionado à prestação de contas perante órgão federal, define a
competência da Justiça Federal, a teor do que estabelece o art. 109, IV, da Constituição Federal, e na forma do que dispõe a Súmula
208, do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. Reconhecida, na hipótese, a competência da Justiça Federal, a circunstância de ser o
ora recorrente Prefeito Municipal (fl. 281/282), faz com que o processo e julgamento de eventual procedimento penal instaurado deva se
dar no âmbito da competência dos Tribunais Regionais Federais, em face da aplicação, por simetria, do disposto no art. 29, X, da
Constituição Federal. 4. Decisão mantida. 5. Recurso em sentido estrito desprovido.(TRF-1 - RSE: 6051 MG 0006051-54.2009.4.01.3813,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 31/05/2011, QUARTA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.031 de 27/06/2011)
Pelo exposto, declino a atribuição ao Ministério Público Federal dos fatos elencados nos itens b, c, d, e, f, g, h, i, j do presente Inquérito Civil e,
em obediência ao art. 9º-A, da Resolução n° 23/2007 do CNMP, faço sua remessa ao Conselho Superior do Ministério Público, com nossas
homenagens aos ilustres Procuradores de Justiça que o compõem, para homologação.
Os fatos elencados nos itens "a" e "k" serão apurados por esta Promotoria de Justiça, no presente inquérito civil.
Publique-se.
São Raimundo Nonato, Piauí, 26 de fevereiro de 2018.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça

4. JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR JURCON
[]

4.1. JURCON2050
EDITAL JURCON Nº 02/2018
O PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON, JURCON, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, § 1º do
Regimento Interno da JURCON, torna público que
PAUTA DE JULGAMENTO - JURCON - JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Pauta Nº 02 - Ano de 2018
SERÃO JULGADOS PELA JUNTA RECURSAL DO PROCON, NA SALA DA JURCON, MEZANINO DO EDIFÍCIO SEDE-LESTE DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 16 (xxxxxxxxxxxxx) DE MARÇO DE 2018, SEXTA-FEIRA, ÀS 10:00H,
NA AVENIDA LINDOLFO MONTEIRO, Nº 911, BAIRRO DE FÁTIMA, TERESINA-PI, O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S) ADMINISTRATIVO(S):
01. Processo Administrativo Nº 269/2012 (000343-005/2016).
Recorrente(s): UNIVERSO ONLINE S/A UOL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: PEDRO LOPES BARROSO OAB/SP 313.621
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
02. Processo Administrativo Nº 032/2012 (000565-005/2016).
Recorrente(s): ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: MARINA DE OLIVEIRA NAPOLEÃO DO RÊGO - OAB/PI 8704
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
03. Processo Administrativo Nº 426/2012 (000562-005/2016).
Recorrente(s): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: ALESSANDRA NASCIMENTO SLVA E FIGUEIREDO MOURÃO OAB/SP 97.953
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
04. Processo Administrativo Nº 308/2012 (000366-005/2016).
Recorrente(s): INST. DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO PIAUÍ
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: FRANCISCO DE ASSIS MACÊDO - OAB/PI 1.413
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
05. Processo Administrativo Nº 472/2012 (000555-005/2016).
Recorrente(s): ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: JOÃO FRANCISCO PINHEIRO DE CARVALHO - OAB/PI 2.108
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
06. Processo Administrativo Nº 453/2012 (000049-005/2017).
Recorrente(s): JBR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - SONY BRASIL LTDA
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Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: THAYSE AUGUSTA DE C. - OAB/PI 8.052
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
07. Processo Administrativo Nº 670/2011 (000677-005/2016).
Recorrente(s): BANCO IBI S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: RENAN BRASIL DE OLIVEIRA - OAB/CE 24.715
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
08. Processo Administrativo Nº 584/2011 (000226-005/2016).
Recorrente(s): LOJAS MAIA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: DÉBORA LINS CATTONI - OAB/RN 5.169
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
09. Processo Administrativo Nº 179/2011 (000128-002/2015).
Recorrente(s): MAGAZINE LILIANE S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: ESTELA MARIA FERRAZ PRADO - OAB/MA 6.939
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
10. Processo Administrativo Nº 533/2012 (000068-005/2017).
Recorrente(s): VOCE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - OAB/SP 222.219
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
11. Processo Administrativo Nº 318/2011 (000852-005/2016).
Recorrente(s): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: JOSÉ NETO CASTELO BRANCO DE VASCONCELOS - OAB/PI 7.988
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
12. Processo Administrativo Nº 603/2013 (000211-005/2016).
Recorrente(s): TNL PCS S/A - OI MÓVEL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO - OAB/PI 2.209 THIAGO DOUGLAS CARVALHO ALMEIDA - OAB/PI 8.811
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
13. Processo Administrativo Nº 523/2011 (000674-005/2016).
Recorrente(s): TNL S/A - OI FIXO
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO - OAB/PI 2.209 RAFAEL TRAJANO DE ALBUQUERQUE REGO - OAB/PI
4.955
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
14. Processo Administrativo Nº 610/2011 (000745-005/2016).
Recorrente(s): TNL S/A - OI FIXO
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: MÁRIO ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO - OAB/PI 2.209 GISELLE MAPURUNGAE SILVA MEDEIROS - OAB/PI 8.609
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
15. Processo Administrativo Nº 216/2012 (000563-005/2016).
Recorrente(s): SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: GABRIELA GONÇALVES MORENO - OAB/RS 77.913
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
16. Processo Administrativo Nº 116/2012 (000861-005/2016).
Recorrente(s): VIRGINIA SURETY CIA DE SEGUROS DO BRASIL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: VIRGINIA SURETY CIA DE SEGUROS DO BRASIL
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
17. Processo Administrativo Nº 418/2012 (000546-005/2016).
Recorrente(s): ML GOMES ASSOCIADOS S/C E BANCO DO BRASIL S.A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PI 3974-A
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
18. Processo Administrativo Nº 612/2012 (000481-005/2016).
Recorrente(s): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: GEORGES BOU MAACHAR NETO - OAB/SP 296.776
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
19. Processo Administrativo Nº 539/2012 (000371-005/2016).
Recorrente(s): RR CONSTRUÇÕES
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: ANA VALÉRIA SOUSA TEIXEIRA - OAB/PI 3.423
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
20. Processo Administrativo Nº 036/2013 (001233-005/2016).
Recorrente(s): NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA E PINTOS LTDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA - OAB/PI 3.387
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
21. Processo Administrativo Nº 483/2012 (000550-005/2016).
Recorrente(s): VRG LINHAS AÉREAS
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: DANIEL JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA - OAB/PI 4.825
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Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
22. Processo Administrativo Nº 406/2012 (000334-005/2016).
Recorrente(s): VRG - LINHAS AÉREAS S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: DANIEL JOSÉ DO ESPÍRITO SANTOS CORREIA - OAB/PI 4.825
Relator: PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
23. Processo Administrativo Nº 384/2011 (000779-005/2016).
Recorrente(s): ODIMAR ZAMPARONI
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: BRUNO SANTOS LIMA - OAB/PI 6.318
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
24. Processo Administrativo Nº 087/2011 (000740-005/2016).
Recorrente(s): ODIMAR ZAMPARONI -ME
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: BRUNO SANTOS LIMA - OAB/PI 6.318
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
25. Processo Administrativo Nº 507/2013 (000423-002/2017).
Recorrente(s): ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: JOÃO FRANCISCO PINHEIRO DE CARVALHO - OAB/PI 2.108 AYSLAN SIQUEIRA DE OLIVEIRA - OAB/PI 4.640
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
26. Processo Administrativo Nº 061/2013 (001235-005/2016).
Recorrente(s): ELETROBRAS
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: JOÃO FRANCISCO PINHEIRO DE CARVALHO - OAB/PI 2.108 AYSLAN SIQUEIRA DE OLIVEIRA - OAB/PI 4.640
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
27. Processo Administrativo Nº 444/2012 (000556-005/2016).
Recorrente(s): BANCO PANAMERICANO S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: NARA LUANE MODESTO G. LISBOA - OAB/PI 6.330
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
28. Processo Administrativo Nº 486/2012 (000552-002/2017).
Recorrente(s): ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: IGOR NUNES PEREIRA LEITE - OAB/PI 7.470
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
29. Processo Administrativo Nº 000162-002/2017.
Recorrente(s): SERASA S.A.
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: CAMILA DE CARVALHO BALDAVIRA - OAB/SP 331.748
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
30. Processo Administrativo Nº 074/2011 (000026-005/2017).
Recorrente(s): TNL PCS S/A - OI MÓVEL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: ANA TERESA NUNES D'ALBUQUERQUE - OAB/PI
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
31. Processo Administrativo Nº 071/2011 (000777-005/2016).
Recorrente(s): ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: FELIPE DE FIGUERÊDO LIMA - OAB/PI 7.015
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
32. Processo Administrativo Nº 572/2012 (000302-005/2016).
Recorrente(s): ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: FELIPE DE FIGUERÊDO LIMA - OAB/PI 7.015
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
33. Processo Administrativo Nº 475/2012 (000547-005/2016).
Recorrente(s): ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: FELIPE DE FIGUERÊDO LIMA - OAB/PI 7.015
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
34. Processo Administrativo Nº 577/2012 (000369-005/2016).
Recorrente(s): BANCO BMG S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: IVAN ALMEIDA CARVALHO - OAB/MG 104.088
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
35. Processo Administrativo Nº 664/2012 (000141-005/2014).
Recorrente(s): TIM NORDESTE S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - OAB/PE 20.335 LUCIANA RIBEIRO ARAÚJO DA COSTA - OAB/PE 29.109
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
36. Processo Administrativo Nº 372/2012 (000363-005/2016).
Recorrente(s): BOLSA DE IPTU INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO LTDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR - OAB/SP 246.321
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
37. Processo Administrativo Nº 443/2013 (001226-005/2016).
Recorrente(s): UNIVERSO ONLINE S/A
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Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: TATIANE CABECEIRA - OAB/SP 178.242
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
38. Processo Administrativo Nº 078/2012 (000514-005/2016).
Recorrente(s): IAPEP/PLAMTA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA MACEDO - OAB/PI 1.628
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
39. Processo Administrativo Nº 560/2011 (000850-005/2016).
Recorrente(s): TIM CELULAR S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico:CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - OAB/PE 20.335
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
40. Processo Administrativo Nº 602/2011 (000003-005/2018).
Recorrente(s): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: ANASTACIO JORGE MATOS DE SOUSA - OAB/CE 8.502 E WILSON SALES BELCHIOR - OAB/CE 17.314
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
41. Processo Administrativo Nº 498/2011 (000851-005/2016).
Recorrente(s): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: MARJORIE EMANUELLE LOBO GARCIA - OAB/SP 185.520
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
42. Processo Administrativo Nº 000114-002/2014.
Recorrente(s): CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: ANTONIO ARY FRANCO CESAR - OAB/SP 123.514 E ISADORA F. MIRANDA - OAB/PI 10.167
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
43. Processo Administrativo Nº 231/2011 (000691-005/2016).
Recorrente(s): VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Representante Jurídico: ABDALA JORGE CURY FILHO - OAB/PI 2.067/89
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a sessão subsequente,
independentemente de nova intimação.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2012 (000521-005/2016)
RECLAMANTE - CIRO MONTEIRO SOARES DE ALBUQUERQUE
RECLAMADO - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL), para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 29/05/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
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determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2010 (000844-005/2016)
RECLAMANTE - ROSEANE DE SOUSA SILVA
RECLAMADO - TNL PCS S/A (OI MÓVEL)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do(s) fornecedor(es) TNL PCS S/A (OI MÓVEL), para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 28/09/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2010 (000932-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA ROSIMAR DA SILVA
RECLAMADO - SONY ERICSSON MOBILE COMUNICATION DO BRASIL LTDA, e V. DE A. SOUSA (CELL LÓGICO)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores SONY ERICSSON MOBILE COMUNICATION
DO BRASIL LTDA, e V. DE A. SOUSA (CELL LÓGICO), para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 04/10/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
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administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2010 (000940-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA VALDINAR LIMA MENDES
RECLAMADO - RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e UNIBANCO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do(s) fornecedor(es) RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA e UNIBANCO, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 10/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2010 (000892-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA DE LOURDES SANTOS FERREIRA
RECLAMADO - TNL PCS S/A (OI MÓVEL)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TNL PCS S/A (OI MÓVEL), para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2011 (000831-005/2016)
RECLAMANTE - IVONEIDE LUSTOSA DE MELO
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO), para
apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 08/08/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
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O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2010 (000865-005/2016)
RECLAMANTE - JOSÉ FERNANDES DE SOUSA FILHO
RECLAMADO - NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do(s) fornecedor(es) NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.,
para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 13/10/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2010 (000956-005/2016)
RECLAMANTE - HELENA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
RECLAMADO - CREFISA S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
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I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CREFISA S/A, para apurar infração administrativa
em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 09/12/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2010 (000930-005/2016)
RECLAMANTE - JOSÉ DE ALMEIDA COSTA
RECLAMADO - ANTARES VEÍCULOS LTDA e BFB LEASING S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do(s) fornecedor(es) ANTARES VEÍCULOS LTDA e BFB
LEASING S/A, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 10/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Página 28

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 132 Disponibilização: Sexta-feira, 16 de Março de 2018 Publicação: Segunda-feira, 19 de Março de 2018

Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2011 (000841-005/2016)
RECLAMANTE - BENEDITA MARIA ARAGÃO DE ANDRADE
RECLAMADO - BANCO PANAMERICANO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO PANAMERICANO, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 05/10/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 365/2011 (000075-005/2016)
RECLAMANTE - ANTONIO CARDOSO SOUSA
RECLAMADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERESINA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERESINA, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com
consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 04/05/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
Página 29

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 132 Disponibilização: Sexta-feira, 16 de Março de 2018 Publicação: Segunda-feira, 19 de Março de 2018

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 505/2012 (000060-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA DO SOCORRO SOUSA CUNHA GUIMARÃES
RECLAMADO - BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ADVOCACIA E CONSULTORIA RAFAEL PORDEUS
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO e ADVOCACIA E CONSULTORIA RAFAEL PORDEUS, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida
com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/02/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
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Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561/2011 (000173-005/2016)
RECLAMANTE - ALYSON MELO DO MONTE
RECLAMADO - WALL MART BRASIL LTDA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do(s) fornecedor(es) WALL MART BRASIL LTDA, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 30/10/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 9 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2007 (000162-220/2016)
INVESTIGADO - NOGUEIRA GÁS
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor NOGUEIRA GÁS, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 20/01/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
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2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 12 de janeiro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2006 (000191-220/2016)
RECLAMANTE - MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS AQUINO
RECLAMADO - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, para
apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 14/11/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2007 (000133-220/2016)
INVESTIGADO - OURO GÁS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor OURO GÁS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA., para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 18/06/2007.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 12 de janeiro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2007 (000149-220/2016)
INVESTIGADO - MOTOROLA, BSE CLARO e TYCOM
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor MOTOROLA, BSE CLARO e TYCOM, para apurar
infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 23/04/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
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devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2010 (000950-005/2016)
INVESTIGADO - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA, para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 03/03/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 12 de janeiro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2010 (000887-005/2016)
INVESTIGADO - COMERCIAL MARMO LTDA (THE TOYS)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor COMERCIAL MARMO LTDA (THE TOYS), para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/03/2010.
É o relatório.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2010 (000968-005/2016)
RECLAMANTE - DANYELLE BEZERRA DE ARAÚJO
RECLAMADO - TNL PCS S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TNL PCS S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 10/05/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
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Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2006 (000217-220/2016)
INVESTIGADO - BRA - TRANSPORTES AÉREOS LTDA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BRA - TRANSPORTES AÉREOS LTDA, para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 29/05/2007.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2010 (000915-005/2016)
RECLAMANTE - MIGUEL AFONSO DO NASCIMENTO
RECLAMADO - TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A,
para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/05/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
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apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2010 (000896-005/2016)
RECLAMANTE - CÂNDIDA ARRAIS CHAVES CRONEMBERGER
RECLAMADO - TNL PCS S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TNL PCS S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/06/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2006 (000186-220/2016)
RECLAMANTE - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ
RECLAMADO - VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para
apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 14/03/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2010 (000949-005/2016)
RECLAMANTE - BRUNO ARAÚJO ALENCAR E OUTROS
RECLAMADO - TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A,
para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/06/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
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20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2010 (000946-005/2016)
RECLAMANTE - ELZA LEAL PEREIRA
RECLAMADO - BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores BANCO DO BRASIL S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/08/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2007 (000143-220/2016)
INVESTIGADO - LÁPIS DE COR (CLAUDETE SOUSA VIANA)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
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I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor LÁPIS DE COR (CLAUDETE SOUSA VIANA), para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 18/03/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 12 de janeiro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2010 (000047-005/2016)
RECLAMANTE - ELENIR MENDES DA COSTA
RECLAMADO - SOSECAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (MIRAGE)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores SOSECAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(MIRAGE), para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 24/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
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Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2010 (000926-005/2016)
RECLAMANTE - LINDALVA ALVES MOREIRA FALCÃO
RECLAMADO - TNL PCS S/A (OI MÓVEL)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TNL PCS S/A (OI MÓVEL), para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 04/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2010 (000936-005/2016)
RECLAMANTE - JOSECI DE SOUSA
RECLAMADO - TNL PCS S/A (OI MÓVEL)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TNL PCS S/A (OI MÓVEL), para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 14/09/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
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9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2010 (000953-005/2016)
RECLAMANTE - DANIA SUSANA GIL ÁGUILA
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO), para
apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 08/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
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Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2010 (000914-005/2016)
RECLAMANTE - ABÍLIO BARROS SIQUEIRA
RECLAMADO - TNL PCS S/A (OI MÓVEL)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TNL PCS S/A (OI MÓVEL), para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 23/09/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110.024.735-5 (000959-005/2016)
RECLAMANTE - ANDREIA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE
RECLAMADO - INFOCOMPAN INFORMÁTICA E CIA LTDA, B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, SEMP TOSHIBA S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores INFOCOMPAN INFORMÁTICA E CIA LTDA,
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, SEMP TOSHIBA S/A, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com
consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 07/07/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
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apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110.025.048-6 (000957-005/2016)
RECLAMANTE - PAULO HENRIQUE DA SILVA MOURA
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO), para
apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 23/07/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2011 (000086-005/2016)
RECLAMANTE - ANTONIA MARIA BARBOSA NEVES
RECLAMADO - GRUPO EDITORIAL COBRANÇA E ASSESSORIA JURÍDICA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores GRUPO EDITORIAL COBRANÇA E
ASSESSORIA JURÍDICA, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 04/04/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2010 (000972-005/2016)
RECLAMANTE - ANA CRISTINA ARAÚJO MACHADO
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO), para
apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 18/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
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O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2010 (000922-005/2016)
RECLAMANTE - MARIANA DE PÁDUA PAZ SANFORD
RECLAMADO - TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A,
para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 26/10/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2007 (000171-220/2016)
INVESTIGADO - FUNDAÇÃO MARIA ALVES LIMA (RÁDIO JOCKEY - FM)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor FUNDAÇÃO MARIA ALVES LIMA (RÁDIO
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JOCKEY - FM), para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/10/2007.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2010 (000885-005/2016)
INVESTIGADO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - POSTO PÃO DE AÇÚCAR
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO PÃO DE AÇÚCAR, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 07/10/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
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a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 12 de janeiro de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2010 (000900-005/2016)
RECLAMANTE - ANUNCIAÇÃO DE MARIA SILVA
RECLAMADO - BSE S/A (CLARO)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores BSE S/A (CLARO), para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 03/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2010 (000971-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA DO SOCORRO ROCHA DE CARVALHO
RECLAMADO - VIVO S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores VIVO S/A, para apurar infração administrativa
em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 16/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
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2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2017 (000151-220/2016)
INVESTIGADO - BRADESCO SEGUROS
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BRADESCO SEGUROS, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 19/05/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2011 (000044-005/2016)
RECLAMANTE - WAGNER JOSÉ DA SILVA MENDES
RECLAMADO - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores POSITIVO INFORMÁTICA S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 11/07/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2007 (000155-220/2016)
INVESTIGADO - SUBLIME EVENTOS (UPI EVENTOS)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor SUBLIME EVENTOS (UPI EVENTOS), para apurar
infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 20/05/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
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devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2010 (000910-005/2016)
RECLAMANTE - AURISTELA SILVA TORRES DE SOUSA
RECLAMADO - TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A,
para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 31/03/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2010 (000929-005/2016)
RECLAMANTE - GLÍNIA TERTO CERQUEIRA FORTES
RECLAMADO - PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO
LTDA, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
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Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 28/06/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2010 (000921-005/2016)
RECLAMANTE - LUIS RÔMULO DE ARAÚJO CASTRO
RECLAMADO - TNL PCS S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TNL PCS S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 02/09/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
Página 52

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 132 Disponibilização: Sexta-feira, 16 de Março de 2018 Publicação: Segunda-feira, 19 de Março de 2018

do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0221/2007 (000157-220/2016)
RECLAMANTE - JOSÉ BATISTA FILHO
RECLAMADO - BANCO CRUZEIRO DO SUL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores BANCO CRUZEIRO DO SUL, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 19/01/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250-A/2011 (000836-005/2016)
RECLAMANTE - MARCIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TELEMAR NORTE LESTE S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 20/09/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
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Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.000.229-1 (000106-220/2016)
RECLAMANTE - IRACEMA RODRIGUES MOURA
RECLAMADO - CREDICARD ITAÚ BANCO DE INVESTIMENTO S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores CREDICARD ITAÚ BANCO DE
INVESTIMENTO S/A, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 20/04/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
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Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.002.658-7 (000094-220/2016)
RECLAMANTE - NAILA MARILLAC DE OLIVEIRA RODRIGUES
RECLAMADO - BANCO ABN AMRO REAL S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores BANCO ABN AMRO REAL S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 29/04/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.002.804-0 (000125-005/2016)
RECLAMANTE - GENIVAL MATOS SOARES
RECLAMADO - HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A, para
apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 19/09/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
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Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.003.028-9 (000110-220/2016)
RECLAMANTE - MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS LOPES
RECLAMADO - UNIBANCO - UNIÃO DOS BANCOS BRASILEIROS S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores UNIBANCO - UNIÃO DOS BANCOS
BRASILEIROS S/A, para apurar infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 28/10/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.003.556-1 (000131-220/2016)
RECLAMANTE - MARIA PASTORA DE BRITO VERAS
RECLAMADO - TNL PCS S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
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PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TNL PCS S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 30/04/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.003.598-5 (000100-220/2016)
RECLAMANTE - MARIA DO SOCORRO RÊGO LIMA
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores TELEMAR NORTE LESTE S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/10/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
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Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.002.658-7 (000094-220/2016)
RECLAMANTE - NAILA MARILLAC DE OLIVEIRA RODRIGUES
RECLAMADO - BANCO ABN AMRO REAL S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores BANCO ABN AMRO REAL S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 29/04/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.006.053-4 (000116-220/2016)
RECLAMANTE - JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO FILHO
RECLAMADO - GRADIENTE ELETRÔNICA S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores GRADIENTE ELETRÔNICA S/A, para apurar
infração administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 05/08/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
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ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0107000709-6 (000120-220/2016)
RECLAMANTE - JOSÉ ABREU BACELAR
RECLAMADO - CREDICARD BANCO S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face dos fornecedores CREDICARD BANCO S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo mantida com consumidor.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 01/06/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
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determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 16 de março de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO2058
REFERÊNCIA: TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL/ MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/001-89;
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ- SEADPREV;
REPRESENTANTES: Cleandro Alves de Moura; Francisco José Alves da Silva;
OBJETO: Cessão de uso de um imóvel situado na Avenida Professor João Paulo, n°21, Centro, com a Rua Cel. José Fortes, na cidade de
Esperantina, Piauí, onde funcionou o IAPEP, matrícula n°2.770, fls. 249 do livro 02-B, n°13.
VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 15 de março de 2028.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 18, §1º, da Constituição Estadual, no art. 35, incisos II e IV, da Lei Complementar N°28/2003 e Lei n°8.666/93 e
suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 15 de março de 2018.
TABELA UNIFICADA: 920385
PROCEDIMENTODE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 34.517/2017.

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI2049
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 35/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) JHONATAS DE OLIVEIRA BATISTA CAMPOS, matrícula nº 1735, de suas funções perante a 22ª Promotoria de
Justiça de Teresina - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014,
com efeitos retroativos ao dia 26 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 36/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) ISABEL NAIZA MEDEIROS BRITO, matrícula nº 1691, de suas funções perante a 42ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos
a partir do dia 01 de fevereiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 37/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LUCAS DE ARAÚJO LIMA, matrícula nº 1578, de suas funções perante a Coordenadoria de Tecnologia da
Informação, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos
retroativos ao dia 09 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 38/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) ELLEN DENISE LOPES BARBOSA, matrícula nº 1493, de suas funções perante a 10ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos
retroativos ao dia 24 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 39/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) JORGE CUSTÓDIO SILVA ALVES JÚNIOR, matrícula nº 1618, de suas funções perante a 3ª Promotoria de
Justiça de Piripiri - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014, com
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efeitos retroativos ao dia 11 de dezembro de 2017.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 40/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) AMANDA DAMASCENO CARVALHO E SOUSA, matrícula nº 1687, de suas funções perante a 4ª Promotoria de
Justiça de Teresina - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014,
com efeitos retroativos ao dia 19 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 41/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) MAYSA COSTA DOS SANTOS, matrícula nº 1756, de suas funções perante a 50ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos
retroativos ao dia 19 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 42/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) PEDRO HENRIQUE FRANÇA OLIVEIRA, matrícula nº 1529, de suas funções perante a 4ª Promotoria de Justiça
de Parnaíba - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014, com
efeitos a partir do dia 02 de fevereiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 43/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) VANESSA ALMEIDA MENDES, matrícula nº 1654, de suas funções perante a 35ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos
retroativos ao dia 22 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 44/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) MAÍRA LIMA PENA, matrícula nº 1655, de suas funções perante a Coordenadoria de Perícias e Pareceres
Técnicos, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos
retroativos ao dia 24 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 45/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) IANNE HELEN PASSOS LUZ, matrícula nº 1810, de suas funções perante a 3ª Promotoria de Justiça de Picos PI, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 09 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 46/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LORENA VELOSO DOS SANTOS, matrícula nº 1561, de suas funções perante a 44ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 15 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 47/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) ELOÁ MATOS RODRIGUES FERREIRA, matrícula nº 1700, de suas funções perante a 36ª Promotoria de Justiça
de Teresina - PI, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 15 de janeiro de 2018.
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Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 48/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE
DESLIGAR o (a) estagiário (a) CLARA DE ASSIS CARVALHO, matrícula nº 1700, de suas funções perante a 54ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 49/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) NELSON PONTES DE PAULA JUNIOR, matrícula nº 1535, de suas funções perante o Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia
10 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 50/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) DANYELA STEFANIA CARVALHO ISAÍAS, matrícula nº 1696, de suas funções perante o Gabinete de
Segurança Institucional, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 11 de dezembro de 2017.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 51/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) AYSLAN MAGALHÃES DE BRITO, matrícula nº 1729, de suas funções perante a 2ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba - PI, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 08 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 52/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) ANTONIO MONTEIRO CARREIRA DE SOUZA, matrícula nº 1613, de suas funções perante a Coordenadoria de
Licitações e Contratos, por transferência de Instituição de Ensino, conforme art.15, XI, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos a partir do dia 01 de
fevereiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 53/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) ANA LUIZA DA COSTA LIMA, matrícula nº 1494, de suas funções perante a 12ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, por motivo de término do prazo de validade do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art.15, I, do Ato PGJ nº 473/2014,
com efeitos retroativos ao dia 24 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 54/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) CLAUBERT RUAN LIMA BURLAMAQUI, matrícula nº 1496, de suas funções perante a 30ª Promotoria de Justiça
de Teresina - PI, por motivo de término do prazo de validade do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art.15, I, do Ato PGJ nº 473/2014,
com efeitos retroativos ao dia 24 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 55/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) EDER RIBEIRO BELISARIO, matrícula nº 1509, de suas funções perante a 2ª Promotoria de Justiça de Corrente PI, por motivo de término do prazo de validade do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art.15, I, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos
retroativos ao dia 24 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
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FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 56/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LEONARDO SOUSA LIMA, matrícula nº 1497, de suas funções perante a 11ª Procuradoria de Justiça de
Teresina - PI, por motivo de término do prazo de validade do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art.15, I, do Ato PGJ nº 473/2014,
com efeitos retroativos ao dia 24 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 57/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LUCIANO PEREIRA FILHO, matrícula nº 1505, de suas funções perante a 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba PI, por motivo de término do prazo de validade do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art.15, I, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos
retroativos ao dia 24 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 58/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) RICARDO DE PÁDUA CICERO ALVES DE ALENCAR, matrícula nº 1506, de suas funções perante a 1ª
Promotoria de Justiça de José de Freitas - PI, por motivo de término do prazo de validade do Termo de Compromisso de Estágio, conforme
art.15, I, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 24 de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 142/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE
DESLIGAR o (a) estagiário (a) JAERSON DE MACEDO REINALDO SILVA, matrícula nº 1580, de suas funções perante a 2ª Promotoria de
Justiça de Campo Maior - PI, a pedido, conforme art.15, V, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 16 de fevereiro de 2018.
Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 144/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LIVIA BEMVINDO DA FONSECA FERREIRA, matrícula nº 1794, de suas funções perante a 7ª Promotoria de
Justiça de Teresina - PI, por solução de estágio motivada por colação de grau em curso superior, conforme art.15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014,
com efeitos a partir do dia 01 de março de 2018.
Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 145/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) MARIANA MARTINS REIS, matrícula nº 1701, de suas funções perante a 22ª Promotoria de Justiça de Teresina PI, por interesse e conveniência do Ministério Público, conforme art.15, VI, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 01 de fevereiro
de 2018.
Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 146/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) KARLA GABRIELA DA SILVA VERAS, matrícula nº 1644, de suas funções perante a 1ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, por interesse e conveniência do Ministério Público, conforme art.15, VI, do Ato PGJ nº 473/2014, com efeitos retroativos ao dia 29
de janeiro de 2018.
Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 147/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) JOYCE RAYANNE ALVES DE OLIVEIRA, matrícula nº , de suas funções perante a 17ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, por motivo de término do prazo de validade do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art.15, I, do Ato PGJ nº 473/2014,
com efeitos a partir do dia 22 de fevereiro de 2018.
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Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 148/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LAIZA DOS SANTOS CARVALHO, matrícula nº 1510, de suas funções perante a 23ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI, por motivo de término do prazo de validade do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art.15, I, do Ato PGJ nº 473/2014,
com efeitos a partir do dia 22 de fevereiro de 2018.
Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.
FRANCISCO MARIANO ARAÚJO FILHO
Coordenador de Recursos Humanos

Página 64

