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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ13146
PORTARIA PGJ/PI Nº 1506/2020 Republicação por incorreção
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA,no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER à Promotora de Justiça MARIA SOCORRO NASCIMENTO CARLOS DA CUNHA SILVEIRA, titular da 9ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba, 05 (cinco) dias de compensação de créditos para serem usufruídos em25, 26, 27, 28 e 31 de agosto de 2020, referentes aos plantões
ministeriais realizados em 11/04/2020, 12/04/2020, 03/07/2020, 05/07/2020, ficando 01 (um dia) de folga, referente ao plantão do dia 05/07/2020,
para usufruto em data oportuna, conforme certidões expedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº
01/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1540/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Ofício n.º 015/2020, do GERCOG, protocolo e-doc nº 07010084803202091,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Coordenador do Grupo Especial de Regularização
Fundiária e de Combate à Grilagem — GERCOG, para realizar deslocamento ao município de Bom Jesus/PI, dias 26 e 27 de agosto de 2020, em
acompanhamento de visita técnica do INTERPI, solicitada pelo GERCOG nos autos da NF 004.2020.0009-215.2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1546/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18,
RESOLVE
REVOGAR, a partir de 01 de setembro de 2020, a Portaria PGJ nº 2843/2018, que designou a Promotora de Justiça LENARA BATISTA
CARVALHO PORTO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Promotoria de
Justiça de Bom Jesus.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1547/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação, por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, a partir de 01 de setembro de 2020, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1548/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18,
RESOLVE
REVOGAR, a partir de 01 de setembro de 2020, a Portaria PGJ nº 408/2020, que designou o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE
SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 5ª Promotoria de Justiça de
Picos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1549/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18;
CONSIDERANDO a vacância da 5ª Promotoria de Justiça de Picos,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem prejuízo de
suas funções, assegurar a continuidade dos serviços da 5ª Promotoria de Justiça de Picos, a partir de 01 de setembro de 2020, até ulterior
deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1551/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o dia 31 de agosto de 2020 é feriado municipal, Padroeiro da cidade de São Raimundo Nonato/PI, conforme Lei Municipal
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N.° 310/2012, de 18 de junho de 2012
CONSIDERANDO o Parecer CRH contido no Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0004984/2020-22,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora comissionada MAYANA DIAS RIBEIRO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15264, lotada junto à 3ª
Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI, para auxiliar o Promotor de Justiça plantonista no dia 31 de agosto de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1553/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 45/2020-PJCP,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 1139/2020, que designou o servidor PAULO VICTOR LIMA BATISTA, matricula 15693, para, sem prejuízo de
suas atribuições junto à Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, auxiliar o Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do
COVID-19, Regional de Campo Maior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1554/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no OFÍCIO 0020979/CPPT - Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0014.0005006/2020-38,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15243, para averiguar as condições físicas da sede das Promotorias
de Justiça de Barras, bem como elaborar orçamento para execução de manutenção predial, dia 01 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI13117
PORTARIA Nº 035/2020
Inquérito Civil Nº 012/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no artigo 127, caput e artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e art. 26, I da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público), artigo 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e
coletivos, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios
administrativos constitucionais (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), no trato dos assuntos que lhe são afetos;
CONSIDERANDO que a inobservância dos princípios basilares da administração pública, por ação ou omissão, pode caracterizar ato de
improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93, e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público a atribuição de propor a ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, conforme legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que a probidade administrativa é considerada uma forma de moralidade administrativa que consiste no dever de servir à
Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades deles decorrentes em
proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer;
CONSIDERANDO as normas referentes à ação civil pública, tocante à legitimidade e disposições atinentes a proteção dos direitos coletivos latu
sensu, na forma da Lei 7.347/85;
CONSIDERANDO que como premissa bacilar a reger todo e qualquer ato da Administração Pública, destaca a Constituição da República em seu
art. 37, caput:
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: (...)
CONSIDERANDO que convém ressaltar que a alienação de bens da administração pública, dispõe o art. 17 da Lei de Licitações:
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na
modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: (...) b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da
administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (...) § 1º Os imóveis doados com base na alínea
'b' do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua
alienação pelo beneficiário.
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça recebeu informação de que o NASF de Altos estaria trabalhando sem papel para impressão de
relatórios e pareceres clínicos;
CONSIDERANDO que após vistoria in loco no referido órgão acima citado realizada por este Parquet foi constatado a presença de vários
veículos pertencentes à administração municipal no pátio da Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que se verifica que ainda existe um déficit d informações a serem complementadas, bem como que o prazo para conclusão da
Notícia de Fato nº 269/2019 (SIMP nº 000698-156/2019) se encontra extrapolado;
RESOLVE
CONVERTER, a Notícia de Fato no presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o objetivo de apurar as notícias apontadas nos autos do
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procedimento suso, nos termos do artigo 4º, caput, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando as
seguintes diligências;
A) REGISTRE-SE E AUTUE-SE a presente portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em
livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
B) COMUNIQUE-SE ao Egrégio CSMP acerca da instauração do presente procedimento, bem como encaminhe-se cópia da presente portaria ao
Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento;
C) NOMEIA-SE como secretária do presente ICP, Rylene Borges, técnica do MPPI/PI, como determina o artigo 4º, inciso V da Resolução nº
23/2007 do CNMP;
D) REQUISITE-SE ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Altos/PI, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, informações sobre possível
elaboração de Projeto de Lei que trata sobre autorização de leilão público de bens inservíveis do Município de Altos-PI;
E) REQUISITE-SE à Prefeitura Municipal de Altos-PI, no prazo de 15 (quinze) dias, da situação atualizada dos veículos encontrados no pátio da
Secretaria Municipal de Saúde, declinando as especificidades dos veículos;
F) Considerando a necessidade de prazo para finalização das diligências necessárias, determino o prazo de 1 (um) ano para conclusão do feito.
Por fim, considerando as recomendações de ausência de contato social, bem como a necessidade urgente de cumprimento das medidas,
DETERMINO a técnica ministerial que a realização de diligência sejam as medidas cumpridas imediatamente por e-mail e/ou WhastApp,
certificando-se a data do cumprimento.
ALERTE-SE AOS OFICIADOS que as respostas deverão ser excepcionalmente encaminhada para o e-mail da Promotoria de Justiça
(segunda.pj.altos@mppi.mp.br), devendo cópia da denúncia acompanhar os ofícios.
Após o decurso do prazo, certifique-se o cumprimento ou não e venham os autos conclusos com a máxima brevidade.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos(PI), 25 de Agosto de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 037/2020
Procedimento Administrativo Nº 024/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Altos/PI, no uso das atribuições previstas no
art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º,
parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
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 art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO 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, consoante art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no Município de Altos/PI, com número expressivo de queimadas, colocando em risco a
vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e as altas temperaturas no Município de Altos/PI, o fogo poderá se propagar rapidamente
dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e a
saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
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CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 024/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Altos/PI, com a adoção das seguintes medidas:
A) Registrar e autuar da presente portaria, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
B) Expedir ofício as emissoras de rádio e aos portais eletrônicos de notícia local, solicitando a veiculação de spot e banner educativos,
respectivamente, confeccionados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
C) Expedir ofício ao Município de Altos/PI com o objetivo de:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 15 (quinze) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para
as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia
obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
D) Expedir ofício ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Altos/PI, para que, durante os serviços de policiamento
ostensivo realizadas no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de
indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento a polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de
forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
E) Expedir ofício para a Delegacia de Polícia Civil de Altos/PI para que durante os serviços de deslocamento para atendimento de diligências e
realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e
coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a
integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção
penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou
molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local
para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
F) Comunique-se ao Egrégio CSMP acerca da instauração do presente procedimento, bem como encaminhe-se cópia da presente portaria ao
Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, para conhecimento;
G) Nomeia-se como secretária do presente procedimento, Rylene Borges, técnica do MPPI/PI;
H) Considerando a necessidade de prazo para finalização das diligências necessárias, determino o prazo de 1 (um) ano para conclusão do feito.
Por fim, considerando as recomendações de ausência de contato social, bem como a necessidade urgente de cumprimento das medidas,
DETERMINO a técnica ministerial que a realização de diligência sejam as medidas cumpridas imediatamente por e-mail e/ou WhastApp,
certificando-se a data do cumprimento.
ALERTE-SE AOS OFICIADOS que as respostas deverão ser excepcionalmente encaminhada para o e-mail da Promotoria de Justiça
(segunda.pj.altos@mppi.mp.br), devendo cópia da denúncia acompanhar os ofícios.
Após o decurso do prazo, certifique-se o cumprimento ou não e venham os autos conclusos com a máxima brevidade.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos(PI), 26 de Agosto de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

2.2. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13118
PORTARIA N. 14/2020
A 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato n. SIMP 000165-172/2019 nesta Promotoria de Justiça, em que é informado o não
atendimento no prazo legal, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí - SEMAR, de pedidos de informações e
documentos formulados pela Fundação Rio Parnaíba - FURPA, por meio de requerimentos protocolados em agosto/2019 sob os números
AA.130.1.005901/19 e AA.130.1.006368/19, fato que importa em descumprimento da Lei nº 12.527/2011, e, por consequência, caracteriza, em
tese, ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, II e IV, da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que o prazo para conclusão da Notícia de Fato em referência findou na data de 24/08/2020, conforme registro no SIMP;
CONSIDERANDO que o art. 7º da Resolução CNMP n. 174/2017 estabelece que, na tramitação da Notícia de Fato, o membro do Ministério
Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/2011 dispõe:
Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei,
por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios
oficiais na internet.
§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo
não superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e as disposições da Lei 8.429/1992, que
norteiam a atuação da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CRFB);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CRFB e arts. 5º, I, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985),
inclusive ação para responsabilização por improbidade administrativa - art. 17 da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse das informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/1985, que possam autorizar a
tutela dos interesses ou direitos a seu cargo, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil (art. 2º, § 4º, da Resolução CNMP n.
23/2007);
CONSIDERANDO a necessidade de apuração preliminar à instauração de inquérito civil, para complementação das informações constantes nos
autos, mormente em razão da pendência de resposta à solicitação de informações acerca do fato noticiado, formulada pelo Ministério Público à
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí - SEMAR;
CONSIDERANDO que, por meio do ATO PGJ nº 996/2020, do ATO PGJ nº 997/2020 e suas alterações posteriores houve a decretação do
teletrabalho no âmbito do Ministério Público Piauiense em razão da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), com a suspensão do curso dos
prazos em processos e procedimentos em tramitação nos órgãos de execução do MPPI;
CONSIDERANDO o ATO PGJ nº 1022/2020, que determinou a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público
Piauiense e do curso dos prazos, a partir do dia 10.08.2020;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o mencionado ATO PGJ nº 1022/2020, esta 33ª Promotoria de Justiça deliberou pela permanência
de parte da equipe em regime de teletrabalho de forma exclusiva;
CONSIDERANDO que o exercício das atividades em regime de teletrabalho pressupõe que o acervo da Promotoria de Justiça esteja no formato
eletrônico (art. 5º, I, do ATO PGJ n. 1.022/2020);
CONSIDERANDO a expedição da Portaria nº 13/2020, de 26.08.2020, desta Promotoria de Justiça, que regulamenta a virtualização de todos os
procedimentos extrajudiciais no âmbito da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI;
CONSIDERANDO que foi juntada, no SIMP, cópia digitalizada dos autos da Notícia de Fato n. SIMP 000165-172/2019;
RESOLVE:
1. INSTAURAR procedimento preparatório de inquérito civil visando à apuração do fato noticiado, qual seja, o não atendimento no prazo legal,
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí - SEMAR, de pedidos de informações e documentos formulados pela
Fundação Rio Parnaíba - FURPA, por meio de requerimentos protocolados em agosto/2019 sob os números AA.130.1.005901/19 e
AA.130.1.006368/19, fato que importa em descumprimento da Lei nº 12.527/2011, e, por consequência, caracteriza, em tese, ato de improbidade
administrativa, nos termos do art. 11, II e IV, da Lei n. 8.429/1992.
2. DETERMINAR:
que este procedimento preparatório passe a tramitar de forma exclusivamente virtual, com os registros necessários, certificando-se;
a autuação do feito, observando-se a numeração sequencial dos procedimentos preparatórios desta Promotoria de Justiça, com o devido registro
no SIMP;
2.3. a afixação desta portaria no átrio do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de
Teresina/PI;
a comunicação da instauração do procedimento preparatório e de sua virtualização ao CACOP/MPPI e ao Conselho Superior do Ministério
Público por e-mail, anexando-se cópia desta portaria;
a certificação acerca do transcurso do prazo para resposta da SEMAR à solicitação ministerial;
Expirado o prazo sem resposta, que seja efetivada a requisição das informações antes solicitadas, assinalando-se prazo de 20 (vinte) dias para
cumprimento.
Designo os servidores lotados neste órgão ministerial para secretariar o procedimento preparatório instaurado.
Cumpra-se.
Teresina, 26 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

2.3. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13119
NOTÍCIA DE FATO Nº 021-A/2020
PORTARIA Nº 084/2020 (SIMP Nº 000136-034/2020)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
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Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor do art. 196, da Constituição Federal, o qual confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo seus
serviços considerados de relevância pública, garantidos mediante políticas socioeconômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º, da Constituição Federal, integra a própria concepção de
Estado Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação
dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva,
a fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que o art. 6°, caput, da Constituição Federal, consagra dentre outros direitos sociais, o direito à moradia incluindo-o dentre os
direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art. 1°,
inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o direito à moradia digna implica, por correspondência, no dever de agir do Estado, especialmente quanto à garantia da
dignidade humana, à prevenção de riscos e à defesa do patrimônio público;
CONSIDERANDO que inúmeras áreas públicas pertencentes ao domínio da União, do Estado e do Município de Teresina tem sido ocupadas
irregular e desordenadamente, por famílias de baixa renda, sem condições de prover sua própria moradia, e/ou ainda não inseridas em
programas públicos de habitação;
CONSIDERANDO a necessidade de inserção de grande quantidade de famílias que não possuem moradias próprias em habitações dignas,
estas que, mesmo no domínio público, são adequadas à edificação e ocupação por tais famílias;
CONSIDERANDO a denúncia formulada pela Sra. Alessandra Rafaella Lima Alencar, Presidente da Associação Comunitária do Parque Eliane,
onde relata abusos praticados pela Polícia Militar do Piauí, Fiscais da Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU Sul, Força Tática da
Polícia Militar e Guarda Municipal do Piauí, contra moradores da ocupação localizada no Parque Eliane, entre as ruas São José e Rua da
Felicidade, Zona Sul de Teresina;
CONSIDERANDO que a denunciante acima citada conclui informando e
pedindo providências acerca da garantia do direito de moradia digna das pessoas que ora ocupam a área localizada no Parque Eliane, muitas
das quais encontram-se morando de favor e não podem prover aluguel em outras áreas;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 021-A/2020 visando à apuração dos fatos narrados na denúncia encaminhada pela Sra. Alessandra Rafaella Lima
Alencar, Presidente da Associação Comunitária do Parque Eliane, a essa 49ª Promotoria de Justiça via WhatsApp da 49ª Promotoria de Justiça.
Para tanto, DETERMINO:
Seja registrada no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério do Estado do Piauí;
Outrossim, determino a expedição de ofício:
À Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI, solicitando informações quanto a atuação da Guarda
Municipal de Teresina no presente caso;
Ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, solicitando informações quanto à atuação da Polícia Militar do Estado do Piauí e a Força
Tática da Polícia Militar no caso em tela;
À Superintendência de Desenvolvimento Urbano SDU Sul, solicitando informações quanto:
c.1) a atuação dos fiscais da dita Superintendência, na abordagem às famílias que estão residindo na ocupação do Parque Eliane;
c.2) a situação da área ocupada;
À Secretaria Municipal de Planejamento de Teresina e à Secretaria Municipal de Administração de Teresina, solicitando informações acerca da
área ocupada, especialmente quanto ao fato do imóvel estar ou não no domínio público municipal;
À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEMDUH, solicitando informações sobre eventual realização de cadastro
socioeconômico das famílias ocupantes, para fins de inclusão em programa habitacional a cargo do Município de Teresina.
Em todas as solicitações de informações devem seguir cópia da denúncia prestada inicialmente à 49ª Promotoria de Justiça, para apuração,
consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
Cumpra-se.
Teresina, 27 de Agosto de 2020.
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

2.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI13120
DECISÃO MINISTERIAL
NOTÍCIA DE FATO (NF) Nº: 000437-325/2020
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO Nº 000437-325/2020, autuada a partir de Termo de Declarações de DÉBORA FERNANDES RODRIGUES,
em que narra que que seu marido, Sr. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LIMA, a agrediu com socos em seu rosto, sem motivo aparente,
autuado.
Eis o relatório. Passo a decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que este órgão ministerial requereu Medidas Protetivas em favor da Sra. DÉBORA FERNANDES
RODRIGUES, em face do seu companheiro, Sr. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LIMA, em 24/08/2020.
À vista do exposto, com o requerimento de Medidas Protetivas em desfavor do Sr. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LIMA ajuizado, e não
se vislumbrando outras diligências a serem realizadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria,
internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in
fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Cumpra-se.
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Barro Duro - PI, 26 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

2.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI13121
Notícia de Fato nº 42/2020 (000402-246/2020)
DESPACHO
Trata-se da Reclamação nº 2655/2020, encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, em que se noticia que o Circo Holiday, que está na cidade de
Luzilândia/PI, tem enfrentando dificuldades em decorrência da pandemia da Covid-19.
Segundo o descrito na manifestação em apreço, os artistas estão sem trabalhar desde março e, embora tenham recebido o Auxílio Emergencial,
o valor não foi suficiente para arcar com as despesas. Por esta razão, necessitam de alimentos e medicamentos.
Há o relato de que o proprietário do circo, Sr. CÍCERO, já solicitou o apoio da Prefeitura Municipal, mas não obteve êxito.
Em análise dos autos, verifico que foi expedido ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social de Luzilândia/PI com solicitação, no prazo de
05 (cinco) dias, de informações sobre a presente demanda e sobre as medidas adotadas para dar apoio aos artistas do circo, tanto na área de
saúde quanto assistencial.
Entretanto, não foi encaminhado ao Ministério Público a resposta solicitada, tampouco justificativa sobre não apresentá-la dentro do prazo
estabelecido.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho.
É breve relatório.
Aduz o art. 3º da Resolução nº 173, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"A Noticia de Fato sera apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma vez, fundamentadamente,
por ate 90 (noventa) dias".
Assim, diante do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, uma
vez que há diligência a ser realizada, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, a Notícia de Fato em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 3º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
2) Oficie-se à Secretaria Municipal de Assistência Social de Luzilândia/PI reiterando a solicitação constante no ofício nº 289/2020, no prazo de 05
(cinco) dias.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia, 27 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF nº 03/2020 (000012-306/2020)
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante Termo de Declarações prestadas pelo senhor BERNARDO CARNEIRO DA SILVA, informativo
de suposta situação de violação ao direito do consumidor.
Segundo o noticiante, o medidor de energia elétrica de sua residência apresentou problemas no ano de 2017, tendo sido geradas faturas com
valores altos. No final de 2018, os técnicos da Eletrobrás realizaram uma nova leitura no medidor do declarante, resolvendo o problema e
normalizando a fatura.
Ocorre que os débitos sem causa ainda estão pendentes, totalizando a quantia de R$ 5.637,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais).
Às fls. 07, expediu-se ofício à Equatorial com solicitação de informações sobre a presente demanda.
Em resposta ao ofício, a Equatorial informou que a unidade consumidora desde o ano de 2012 foi faturada apenas pelo custo mínimo de
disponibilidade de 30 KW, valor simbólico. E, após a regularização do problema do medidor, a unidade consumidora passou a ser faturada
conforme a disponibilidade dos equipamentos utilizados na residência.
Informou, ainda, que houve a recuperação de consumo por deficiência de medição, conforme previsão da resolução da ANEEL 414/2010. Por
fim, fez uma proposta de acordo para o parcelamento dos débitos existentes, que deverá ser analisado pela consumidora.
Foi designada audiência entre as partes, para se buscar uma conciliação, mas esta não foi realizada, em observância à Recomendação Conjunta
PGJ/CGMP nº 02/2020, Ato PGJ nº 995/2020, Ato PGJ nº 996/2020, Ato PGJ nº 997/2020 e Portaria nº 21/2020 desta Promotoria de Justiça,
visando a prevenção da transmissão e propagação do COVID-19 (novo Coronavírus), com preservação da saúde pública, conforme certidão
acostada aos autos.
Diante da excepcionalidade tal situação, expediu-se notificação à parte interessada para conhecimento da resposta apresentada pela Equatorial
(fls. 11-58), principalmente acerca da proposto de acordo, ficando estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para manifestação da parte.
Verifica-se que, até o presente momento, a parte interessada não apresentou manifestação, embora devidamente notificada.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
No caso em apreço, verifica-se que o noticiante, Sr. BERNARDO CARNEIRO DA SILVA, embora devidamente notificado, não apresentou
manifestação, configurando, assim, ausência de interesse no prosseguimento deste procedimento.
Ademais, é importante frisar que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos dos consumidores, não tendo o dever nas causas que tenham como objeto direito que atinja exclusivamente determinado
consumidor.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, considerando que não existe
fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso I, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Dê ciência ao noticiante da decisão de arquivamento, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias, informando que o recurso deverá ser
protocolado na secretaria desta Promotoria. Não havendo recurso, arquive-se os autos nesta Promotoria. Caso haja recurso, este será juntado
Página 8

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 708 Disponibilização: Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020 Publicação: Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

aos autos e devera ser remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, caso não haja reconsideração.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Luzilândia, 27 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 36/2019
SIMP: 000383-306/2019
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a situação fática de duas crianças que estariam em situação de risco e
vulnerabilidade, em razão da saúde mental dos genitores.
Segundo as informações prestadas Sra. FRANCISCA MARIA DE SOUSA na sede desta Promotoria de Justiça, os seus sobrinhos CARLOS
DANIEL SILVA ALVES e CARLOS MANOEL SILVA ALVES estariam em situação de vulnerabilidade, pois além dos genitores serem
desestruturados, a mãe dos infantes, Sra. FRANCISCA MARIA COSTA SILVA, apresenta problemas mentais e é vista constantemente pelas
ruas da cidade sob efeito de álcool.
Na audiência ministerial, ficou decidido que as crianças CARLOS DANIEL, nascido em 22/08/2011, e CARLOS MANOEL, nascido em
07/09/2013, ficariam sob os cuidados dos genitores, devendo o Conselho Tutelar e a Assistência Social acompanhar o caso para garantir que as
crianças sejam bem cuidadas, devidamente matriculadas na escola e com toda a assistência necessária para o seu bom desenvolvimento, bem
como as crianças visitariam a avó paterna durante os finais de semana, para fins de manutenção dos vínculos construídos durante o período em
que as crianças moraram com a avó paterna.
Considerando a necessidade de acompanhamento das crianças, expediu-se ofício ao Conselho Tutelar com informações atualizadas sobre a
situação dos infantes.
Em atenção ao ofício, o Conselho Tutelar de Luzilândia informou que ao realizar visita domiciliar, constatou que as crianças CARLOS DANIEL,
CARLOS MANOEL e JOSÉ ARMANDO encontravam-se sozinhos e sem nada para comer, configurando situação de abandono e vulnerabilidade,
além de verificar que o local é insalubre para os infantes, conforme fotos anexadas.
Há, ainda, a informação de que o CT dirigiu-se até a casa da avó materna das crianças, onde se encontravam os genitores, mas foram recebidos
de maneira hostil tanto pelos genitores quanto por seus familiares, o que foi motivou o registro do Boletim de Ocorrência anexo.
Diante da situação de negligência, o CT decidiu levar as crianças CARLOS DANIEL e CARLOS MANOEL para a residência da avó paterna, Sra.
CIDA, por sempre ter cuidado muito bem dos netos e por ter o desejo de requerer a guarda judicial dos netos. Mas o genitor dos infantes, Sr.
FRANCIVAN, foi buscar o filho CARLOS DANIEL e o levou para o Povoado Alegre.
Ao final, o Conselho Tutelar afirmou que os genitores das crianças não possuem condições físicas e psicológicas para cuidar dos filhos, bem
como não oferecem aos infantes um ambiente saudável.
É o relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito
específico."
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de
remessa dos autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante
será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de
Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais,
que deverão ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão respectiva, para apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, a partir de uma busca junto aos procedimentos extrajudiciais instaurados no âmbito desta Promotoria de Justiça, verifica-se que a
situação dos filhos da Sr. FRANCISCA MARIA COSTA SILVA já está sendo acompanhada no bojo do Procedimento Administrativo nº 22/2019,
registrado sob o SIMP nº 000063-306/2019.
Tendo em vista a duplicidade de procedimentos apuratórios, deve-se arquivar o presente feito, em razão do objeto do Procedimento
Administrativo nº 22/2019 abranger o do procedimento em epígrafe.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de cientificar da presente decisão de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 13 da supramencionada Resolução.
Juntem-se cópias dos autos deste procedimento ao Procedimento Administrativo nº 22/2019 (000063-306/2019).
Nesta senda, digitalize-se o presente procedimento para fins de juntada no SIMP do Procedimento Administrativo nº 22/2019, registrado sob o nº
000063-306/2019.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registros necessários no SIMP.
Luzilândia, 27 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13122
Inquérito Civil nº 119/2019
SIMP 001303-310/2019
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Objeto: PROBLEMAS ESTRUTURAIS NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO DE DEUS RODRIGUES OLIVEIRA
Investigado: MUNICÍPIO DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. PRECÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO DE DEUS RODRIGUES DE
OLIVEIRA EM CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA. INSPEÇÕES REALIZADA. OBRA REALIZADA PELA PREFEITURA COM RECURSOS
APROVISIONADOS PELO FUNDEF. RESOLUTIVIDADE EXTRAJUDICIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado, após inspeção realizada por esta Promotoria de Justiça (relatório e fotos inclusas no procedimento) na
Unidade Escolar João De Deus Rodrigues Oliveira, em Capitão Gervásio Oliveira, onde se constatou a precária estrutura, identificando, entre
outros, vários problemas, como: portas enferrujadas, tetos e paredes danificadas, vazamentos em pias, salas sem forro, com ventiladores em
péssimo estado de funcionamento e baixa iluminação interna.
Após comunicação desta Promotoria de Justiça da instauração do procedimento, foi obtida a informação de que a Unidade Escolar estaria em
reforma, com os valores aprovisionados do FUNDEF, sendo determinada nova inspeção no local.
Em inspeção realizada no fim do mês de fevereiro de 2020, constatou-se a existência da obra, conforme encartado no relatório e fotos
adicionados ao procedimento.
Durante o mês de junho, do corrente ano, foi encaminhada nova informação da Prefeitura Municipal de Capitão Gervásio Oliveira sobre a
conclusão da obra, o que resultou em uma terceira inspeção, onde se verificou a conclusão da obra e melhoria da estrutura da Unidade Escolar
João de Deus Rodrigues Oliveira.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Observa-se que, após a constatação por esta Promotoria de Justiça, instauração do Inquérito Civil e interlocução informal com a Prefeitura
Municipal de Capitão Gervásio Oliveira sobre o aproveitamento dos recursos aprivisionados do FUNDEF, houve uma evolução na estrutura da
Unidade Escolar João de Deus Rodrigues Oliveira, em que irá proporcionar ao corpo discente e docente condições mais dignas para desenvolver
suas atividades.
Diante da resolutividade extrajudicial alcançada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e
art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP).
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
São João do Piauí-PI, 28 de agosto de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 126/2020
Referente - Procedimento Preparatório nº 134/2020
Destinatários: Secretário de Educação Municipal de Lagoa do Barro do Piauí e Secretário de Educação do Estado do Piauí
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal
de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, 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, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, inciso XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários: (i) a de dois cargos de professor, (ii) a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico; e (iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de cumulação de vencimentos no setor público são de observância obrigatória aos EstadosMembros e Municípios, que não poderão afastar-se das hipóteses taxativamente previstas pela Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições;
CONSIDERANDO a regular tramitação de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil tombado sob o nº 016/2020 - SIMP 000518-310/2020, em
que se apura o acúmulo indevido de cargos públicos pelo Sr. MORAES DE SOUSA SIQUEIRA, a partir de a informação por blog de informações
da região de que este estaria acumulando indevidamente cargos públicos efetivos;
CONSIDERANDO que, após diligências desta Promotoria de Justiça, constatou-se que o Sr. MORAES DE SOUSA SIQUEIRA é detentor de
cargo público de Professor da rede municipal de Lagoa do Barro do Piauí, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas;
CONSIDERANDO que o aludido servidor também é detentor de Cargo Efetivo da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Piauí com
carga horária de 20 (vinte) horas, com segundo turno implantado desde agosto de 2017 de 20 (vinte) horas, totalizando 40 (quarenta) horas,
vinculado à 12ª Gerência Regional de Educação - GRE;
CONSIDERANDO que o somatório de cargas horárias do Município e do Estado leva a conclusão de que o servidor possui uma carga horária
semanal de 80 (oitenta) horas, demonstrando não haver compatibilização de horários para a devida cumulação;
CONSIDERANDO que outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, pelo que transcrevemos a ementa abaixo:
"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMULAÇÃO
DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA EFICIÊNCIA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ante a acumulação de cargos públicos que
perfazem jornada de trabalho excedente à 60 (sessenta) horas semanais, a pretensão esbarra em entendimento consolidado pelo STJ,
segundo o qual a compatibilidade de horários exigida não deve ser entendida apenas como a ausência de conflito entre as jornadas,
impondo-se observar o tempo de repouso necessário para preservar a higidez física e mental do trabalhador e, em consequência, sua
produtividade. 2. Neste caso, o autor aprovado na seleção, demonstrando a compatibilidade de horário para o exercício do cargo de professor
não encontra óbice legal para tanto, desse modo à sentença foi proferida em obediência aos comandos legais constitucional e infraconstitucional,
não havendo reparo a ser efetivado. 3. Quanto aos danos morais e a retenção indevida de salários, alegada, acentuo que embora o processo
administrativo contra o autor, com a finalidade de apuração de acumulação de cargos públicos, teve sua decisão prolatada em 02/04/2014, tendo
o apelante alegado que desde fevereiro do mesmo ano, o município reduziu seus vencimentos. 4. Assim, tendo a decisão administrativa sido
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proferida em 03/04/2014, reconhecendo a incompatibilidade dos cargos ocupados pelo recorrente, tem-se, por conseguinte, que a redução da
jornada de trabalho e do respectivo vencimento do apelante, só poderia ser efetuada a partir de maio/2014. Todavia, ficou provado nos autos que
os vencimentos do recorrente fora reduzido antes da finalização do processo administrativo, adotando o Município conduta arbitrária, contrariando
o contraditório e a ampla defesa. 5. Recuro conhecido e desprovido, sentença mantida.
(TJ-PI - AC: 00003353320148180040 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 26/04/2018, 2ª Câmara de Direito
Público)" (grifos acrescidos).
CONSIDERANDO o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça da incompatibilidade de se cumularem cargos públicos com mais
de 60 (sessenta) horas:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cerne da controvérsia reside na existência, ou não, de compatibilidade de horários entre os cargos públicos de Perito Criminal Federal atualmente ocupado - e o de perito criminal/farmacêutico-biólogo do Estado do Amapá - que o recorrente visa ocupar.
2. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de
professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.
3. Esta Corte reconhece a impossibilidade de cumulação de cargos públicos quando a jornada de trabalho ultrapassa 60 horas
semanais.
Precedentes: AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/6/2017; MS 21.844/DF, Rel. Ministro Og
Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017.
4. Apesar do recorrente comprovar que a lotação dos cargos se efetivará na mesma cidade - Laranjal do Jari - as duas jornadas revelam-se
potencialmente incompatíveis, uma vez que a sua somatória alcança 65 (sessenta e cinco) horas semanais, razão pela qual não há falar em
direito à pretendida acumulação.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018) - grifos
acrescidos.
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos constitui dever da Administração Pública e a
adoção das medidas saneadoras acarreta redução de gastos com servidores que comprometem a legalidade, a moralidade e a eficiência do
serviço público;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário (art. 11 da Lei 8.429/92): XI - liberar verba pública
sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; XII - permitir, facilitar ou concorrer
para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
RESOLVE:
RECOMENDAR aos Exmos. Srs. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ e ao SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ para que, caso configurado o acúmulo inconstitucional de cargos públicos pelo Sr. MORAES DE SOUSA
SIQUEIRA, promova a instauração e/ou regular trâmite de procedimentos administrativos disciplinares, possibilitando o julgamento
administrativo para apuração de falta funcional quanto ao acúmulo indevido de cargo, atendendo assim ao princípio da celeridade;
RECOMENDAR ao Sr. MORAES DE SOUSA SIQUEIRA com vistas à prevenção geral e para possibilitar a necessária OPÇÃO, afastando-se
com isso má-fé, ou seja, o desejo de acumular ilegalmente cargos públicos de professor em carga horária incompatível, apresentando ao
Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação de acatamento da presente recomendação, prova de
exoneração ou limitação da carga horária em compatibilidade de horários relativa a um dos cargos públicos acumulados, atendendo,
assim, aos requisitos previstos na Constituição Federal;
Fixa-se o prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis para que as autoridades a quem é dirigida a presente Recomendação remetam comunicação
a este órgão ministerial acerca do cumprimento ou não da presente Recomendação.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Encaminhe-se cópia da presente recomendação para conhecimento ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público - DOEMPI e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 28 de agosto de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 093/2019
SIMP 001154-310/2019
Objeto: PRESTAÇÃO E CONTAS - 2013 - LICITAÇÕES
Investigado: HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração da conduta do Gestor do Município de
Pedro Laurentino-PI, no exercício financeiro de 2013, por ter realizado despesas com ausência de procedimento licitatório ou com despesas
realizadas continuamente e de forma fragmentada, inobservando o disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, para construção de módulos sanitários,
recuperação de estradas vicinais na zona rural, serviços de pavimentação de vias públicas na sede e aquisição de gêneros alimentícios.
Após colacionado peças da prestação de contas do Município de Pedro Laurentino, relativo ao exercício financeiro de 2013, foi promovida Ação
Civil Pública de Improbidade Administrativa, cuja inicial se encontra encartada nos autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Desta forma, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial - processo nº 080072648.2020.8.18.0135 - buscando a condenação do investigado por o ato de improbidade previsto na Lei n° 8.429/92 (arts. 9°, caput, e
incisos I e II; 10, caput, e incisos I, IX, XII; e 11, caput e inciso I e II), ante a violação dos princípios constitucional da legalidade,
impessoalidade, moralidade, isonomia, transparência, bem como as disposições contidas na lei de licitações.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
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Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 30 de agosto de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUTIÇA
Notícia de Fato nº 052/2020
SIMP 000335-310/2020
Objeto: DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS NESSE PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM
RAZÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após recebimento de reclamação em que relata a não distribuição de merenda escolar para as
famílias carentes dos alunos de Lagoa do Barro do Piauí durante a suspensão das aulas em razão da pandemia do novo coronavírus.
Instado a se manifestar, o Município de Lagoa do Barro do Piauí assim se manifestou:
"... a gestão municipal utilizou recursos financeiros de 04 (quatro) cotas, para aquisição de alimentos que foram acrescidos os já existentes no
almoxarifado para formar kits de merenda escolar para distribuição para as famílias dos alunos da rede pública municipal, sendo distribuído até o
momento 1.100 kits.
Analisando os valores de recursos por cota/parcela e a necessidade de realizar entrega sem aglomeração, levando até para a comunidade de
residência dos alunos, a administração resolveu com aprovação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE distribuir utilizando
recursos de forma acumulativa para atender com mais alimentos em uma única distribuição referente ao período de cotas recebidas, dessa forma
as famílias conseguiram receber produtos diversificados em maior quantidade e bem mais perto da sua casa..."
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, verifica-se que a reclamação não apresenta sustentáculo, diante das informações trazidas pela municipalidade.
Verifica-se que os kits de distribuição de merenda estão sendo realizadas com o acúmulo de cotas para proporcionar a entrega de mais
alimentos.
Entendemos que a distribuição dos kits está sendo feita de forma periódica e atendendo a regras sanitárias para evitar a proliferação da COVID19, e que, embora não seja mensal, verifica-se que as cotas são cumulativas fazendo com que os kits possuam um volume maior de alimentos.
Por não vislumbrar fato certo e determinado a ser apurado, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se o Noticiante e o Município de Lagoa do Barro do Piauí para ciência da presente decisão, facultando-lhes o prazo recursal previsto no
§ 1º, do art. 4, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se, por e-mail, a Ouvidoria-Geral do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania CAODEC.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Ofertado recurso, venham os autos conclusos. Expirado o prazo sem manifestação, proceda-se com o arquivamento do feito.
São João do Piauí, 30 de agosto de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 004/2020
SIMP 001128-310/2019
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurada após mediante conversão de Notícia de Fato registrada após recebimento relatório
do Conselho Tutelar de São João do Piauí noticiando suposta situação de vulnerabilidade do adolescente J. V. S. N.
É o brevíssimo relatório. Passo à decisão.
Analisando o acervo dos procedimentos extrajudiciais em tramitação nesta Promotoria de Justiça, verifica-se que a existência do Procedimento
Administrativo nº 118/2019 (SIMP 000795-310/2019).
Caracterizada, portanto, a tramitação de procedimentos semelhantes ("litispendência"), o arquivamento deste é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Extraia-se cópia dos relatórios do Conselho Tutelar e do CRAS juntando-os no Procedimento Administrativo nº 118/2019 (SIMP 000795310/2019).
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 30 de agosto de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 070/2020
SIMP 000395-310/2020
Objeto: NÃO FUNCIONAMENTO INTEGRAL E EFICIENTE DA BARREIRA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO NESTE
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PERÍODO DE PANDEMIA VIVDO EM RAZÃO DA COVID-19
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após recebimento de reclamação encaminhada em que relata o não funcionamento da barreira
sanitária do município de Pedro Laurentino, instalada como medida de enfrentamento da COVID-19, em tempo integral, o que a torna ineficiente
e está causando preocupação à população do município.
Em sede de resposta, O município de Pedro Laurentino assim se manifestou:
"... por ser um município de pequeno porte, ou seja, de poucos habitantes que não possui rodoviária, fluxo médio ou grande de carros não teria a
necessidade da Barreira Sanitária funcionar 24 horas; 2) que só em cidades de grande porte com alto fluxo de transportes rodoviários e carros é
que haveria a necessidade de funcionamento de Barreira Sanitária por 24 horas
(...)
... as outras entradas que dão acesso aos Municípios de Socorro - PI e Paes Landim - PI já possuem barreiras instaladas nos respectivos
municípios, ou seja, em tese, um possível acesso por essas saídas/entradas as pessoas advindas desses municípios já teriam recebido as
orientações e atendimento de suas respectivas Barreiras Sanitárias, portanto, inexiste a necessidade de instalação por parte do Município de
Pedro
Laurentino - PI de barreiras nas saídas citadas"
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, verifica-se que a reclamação não apresenta sustentáculo, diante das informações trazidas pela municipalidade.
Constatamos, pelas informações prestadas, que nas vias que ligam aos Municípios de Paes Landim e Socorro do Piauí já existem barreiras
sanitárias instaladas.
Analisando, ainda, a documentação apresentada quanto à locação de três tendas e três banheiros químicos, não foram verificadas eventuais
irregularidades quanto à legislação vigente no período de pandemia, fato que não cria obstáculos a uma análise sobre outras situações concretas
porventura apresentadas nesta Promotoria de Justiça.
Por não vislumbrar irregularidades, dentro que foi apurado na Notícia de Fato, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifiquem-se o noticiante e Município de Pedro Laurentino para ciência da presente decisão, facultando-lhes o prazo recursal previsto no § 1º,
do art. 4, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se, por e-mail, a Ouvidoria-Geral do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Ofertado recurso, venham os autos conclusos. Expirado o prazo sem manifestação, proceda-se com o arquivamento do feito.
São João do Piauí, 30 de agosto de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI13126
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 30/2020
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, com o objetivo de apurar notícia versando sobre possível falta de serviço
municipal de transporte na área da saúde, bem como a necessidade de materiais hospitalares a serem disponibilizados pela Secretaria Municipal
de Saúde ao paciente Jerônimo Soares Neres, filho de Eleonária Soares Gomes.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, no uso das
atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);
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 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 que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar n° 12/93 e do art. 32 da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de
execução, cabendo ao membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO queoart. 8° da Resolução 174/2017 do CNMP determina que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que o procedimento extrajudicial em epígrafe foi instaurado com o objetivo de apurar notícia versando sobre possível falta de
serviço municipal de transporte na área da saúde, bem como a necessidade de materiais hospitalares a serem disponibilizados pela Secretaria
Municipal de Saúde ao paciente Jerônimo Soares Neres, filho de Eleonária Soares Gomes;
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Sra. Eleonária Soares Gomes a esta Promotoria de Justiça, a qual noticiou que ao procurar a
Secretaria de Saúde desta urbe para conseguir materiais hospitalares (fita adesiva, spray e placa protetora) para a seu filho, o menor Jerônimo
Soares Neres, em razão da cirurgia de colostomia na qual o menor foi submetido, foi orientada a solicitar auxílio ao Ministério Público para que
órgão ministerial formalizasse a solicitação dos mencionados materiais e, posteriormente, enviasse o pedido à Secretaria;
CONSIDERANDO os esclarecimentos prestados pela Secretária Municipal de Saúde a este órgão ministerial, informando que os referidos
materiais são de média e alta complexidade e que a sua disposição é de competência estadual, pois o Município só fornece materiais de baixa
complexidade;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 000014-164/2020 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
RESOLVE:
Converter os autos da Notícia de Fato nº 000014--164/2020 em Procedimento Administrativo, procedendo-se as anotações em livro próprio
e demais providências de costume, determinando, desde logo:
a) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
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de licenças, férias ou impedimentos;
b) A remessa de cópia da presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos Municípios),
afixando-a no local de costume;
c) Que seja dada ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI;
d) Seja oficiado o Município de Batalha para que providencie o fornecimento ao paciente Jerônimo Soares Neres do spray de barreira e fita
adesiva enquanto insumos adjuvantes de proteção e segurança para uso conjunto à bolsa de ileostomia;
e) Seja realizado contato com a responsável legal pelo paciente acima mencionado, visando a orientá-la no sentido de providenciar o cadastro do
mesmo junto ao Programa de Ostomizados do Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo (CISLA), situado em Teresina, que presta PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE BATALHA Av. Cel. Messias Melo, 214 - Centro - CEP: 64.190-000 Telefone: (86) 3347-1444 - email: pj_batalha@mppi.mp.br
atendimento pelo SUS e disponibiliza bolsas de ostomia para pacientes de todo o estado, para que receba a bolsa de ileostomia e a placa
protetora de que necessita.
Batalha-PI, 27 de agosto de 2020.
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria
PGJ/PI nº 2694/2018, de 15 de outubro de 2018
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 29/2020
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, com o objetivo de apurar notícia de inexistência de saneamento básico e
calçamento na Rua São Caetano, Bairro Morro da Saudade, neste Município.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, no uso das
atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e:
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 as vias públicas são bens públicos de uso comum do povo, segundo inteligência do art. 99, inciso I, do Código Civil.
Assim, as ruas e avenidas desta urbe são bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno (art. 98, CC), mesmo quando sejam
construídas pela administração central ou descentralizada, porque estas são simples executoras do plano urbano e das diretrizes traçadas no
Estatuto das Cidades;
CONSIDERANDO que o péssimo estado de conservação de bem comum de suma importância ao cotidiano das pessoas, afeta a dignidade,
saúde e segurança dos munícipes;
CONSIDERANDO o teor da reclamação apresentada pelo Sr. Francisco José Teixeira de Sousa, versando sobre inúmeros problemas causados
em decorrência da falta de estrutura na Rua São Caetano, afetando, inclusive, a saúde de diversos moradores;
CONSIDERANDO que em junho de 2020 o Município de Batalha-PI se comprometeu, no prazo de 30 (trinta) dias, dar início aos serviços de
reparação das vias do Bairro Santo Amaro, e em seguida na Rua São Caitano, que consistiria em: Limpeza do local; Colocação de camada de
piçarra; Espalhar de forma nivelada da piçarra;
CONSIDERANDO que até a presente data nenhum reparo foi realizado, persistindo o problema que deu origem à instauração do presente
procedimento;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 025-164/2020 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
CONSIDERANDO que o procedimento extrajudicial em epígrafe foi instaurado com o escopo de apurar notícia de inexistência de saneamento
básico e calçamento na Rua São Caitano, Bairro Morro da Saudade, neste Município.
RESOLVE: Converter os autos da Notícia de Fato nº 000025-164/2020 em Procedimento Administrativo, procedendo-se as anotações em
livro próprio e demais providências de costume, determinando, desde logo:
1) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
2) Seja dada ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI;
3) Encaminhem-se cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí DEMPPI e no Diário Oficial dos Municípios;
4) Seja realizada vistoria por servidor desta Promotoria de Justiça na Rua São Caitano, Bairro Morro da Saudade, com registro fotográfico,
visando esclarecer se persiste a situação que deu ensejo a instauração do presente procedimento.
Batalha-PI, 26 de agosto de 2020.
Assinado digitalmente
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria
PGJ/PI nº 2694/2018, de 15 de outubro de 2018

2.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI13127
NOTÍCIA DE FATO (NF) 183/2019
SIMP 000996-177/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se da NOTÍCIA DE FATO (NF) nº 183/2019, registrada e autuada no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí (2ª PJV)
sob o SIMP 000996-177/2019, com base no termo de declarações ofertado por PEDRO VELOSO NOGUEIRA DA SILVA, informando que reside
há mais de 20 (vinte) anos na Rua Cel. Aníbal Martins, no bairro Amando Lima, nesse Município, sendo que, há mais de 4 (quatro) anos, vem
enfrentando problemas decorrentes de água acumulada abaixo de sua calçada, principalmente no período chuvoso (ID 30495122).
Assevera ainda que já procurou a Secretaria Municipal de Obras, mas nada foi resolvido. Por fim, aduziu que o problema ainda persiste e,
atualmente, está mais grave.
Com isso, foram realizadas as diligências de praxe bem como foi solicitado ao Município de Valença do Piauí, esclarecimentos sobre a demanda
posta (ID 30514759).
Devidamente ciente, o reportado Município quedou-se inerte (ID 30520262).
Ademais, a presente NF ter sido prorrogada pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como foi reiterada a sobredita solicitação ao reportado
Município, tendo este se quedado inerte novamente (ID 30931208).
De outra banda, transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias desde a instauração da presente NF, havendo, contudo, necessidade de
diligências preliminares indispensáveis ao esclarecimento e resolução do caso.
Ocorre que, da cuidadosa análise dos autos, imperioso reconhecer, mesmo após toda a tramitação da presente NF, neste momento, não há fatos
que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP) no caso em questão.
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Com isso, foi exarada decisão de arquivamento do presente procedimento, tendo sido determinada a expedição de ofício ao Noticiante para
ciência da decisum (ID 31540534).
Sucede que nos autos consta informação de que foi estabelecido contato telefônico com o número disponibilizado pelo noticiante, em 3 (três)
oportunidades, com vistas a lhe dá ciente do dito ofício, não tendo logrado êxito, em razão do telefone encontrar-se "fora de área" (ID 31617470).
Os autos físicos foram digitalizados para fins de tramitação em ambiente virtual, à luz do ATO PGJ n. 931/2019, os quais se encontram juntados
no ID 31599073.
Sem diligências pendentes.
Ressalta-se, por oportuno, que o prazo inerente ao trâmite da presente NF encontra-se exaurido no SIMP, não existindo, pois, razões que
justifiquem seu prosseguimento.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, não se podendo presumir atualmente lesão ou
ameaça de lesão aos interesses ou direitos do noticiante, à luz da Resolução CNMP n. 174/2017, DETERMINO a BAIXA do SIMP, em
cumprimento à decisão retro (ID 31540534), determinando, no entanto, por cautela, o ENCAMINHAMENTO do presente arquivo em formato
word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMPPI, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
Cumpra-se, com urgência.
Valença do Piauí/PI, 27 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí

2.9. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13128
PORTARIA N° 09/2019 - 25ª PJ Teresina, 26 de agosto de 2020. SIMP: 000011-111/2019
TERMO ADITIVO DA PORTARIA N° 09/2019 - SIMP 000011-111/2019
O Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições, com fulcro na Constituição Federal, art. 127, I e
129; Na Lei Comple- mentar n°. 75/93, arts. 6° e 8°; na Lei n°. 8.625/93, arts. 25 e 80; No Código Civil arts. 62 e ss; e na Lei Complementar
Estadual n°. 12/93, art. 46; na Lei Estadual n°. 5.401/2004; Lei da Transparência nº 12.527, de 18/11/2011; Ato PGJ nº 03/2018; Ato PGJ nº
666/2017;
CONSIDERANDO que as Promotorias do Núcleo Cível dever de zelar pelo bom funcionamento das Fundações e Entidades de Interesse Social
sob sua fiscalização;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO a necessidade da regularização das pendências inerentes a Fundação Alberto Silva, haja vista não ter ocorrido análise da
prestação de contas de 2013 a 2018.
CONSIDERANDO estar disponível por este órgão ministerial a análise da prestação de contas do exercício financeiro de 2019.
CONSIDERANDO a impossbilidade da análise das prestações de contas, dentro do prazo de 1(um) ano, em virtude do volume de documentação
que deve ser averiguada.
RESOLVE:
Incluir na Portaria nº 09/2019 - 25ª PJ, SIMP nº: 000011-111/2019, que seja analisada a Prestação de Contas dos exercícios financeiros de 2013
a 2019, da Fundação Alberto Silva.
Prorrogar o prazo do procedimento administrativo por mais 1(um) ano.
PROVIDÊNCIAS:
Expedir ofício ao setor de perícias- contabilidade a análise da documentação
Enviar esta Portaria para publicação no diário oficial do Ministério Público.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
Portaria Nº 14/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 11/2020 (SIMP n° 000020-111/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem
conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde
situadas;
CONSIDERANDO que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e
procedimentos administrativos pertinentes;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível velar pelas Fundações e
Associações Civis;
CONSIDERANDO que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for
necessário aos fins pretendidos.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 11/2020 (SIMP n° 000020-111/2020 ), com o objetivo de regularizar a situação da
Fundação Maria Carvalho Paiva, de modo que a tal entidade continue a exercer serviços de interesse social.
Desde logo, que:
a) seja apresentado estudo de viabilidade a ser apresentado pela Fundação Maria Carvalho Paiva mediante demonstrativo da gestão
administrativa e financeira, a relação de bens, e, consoante a escritura pública da entidade, a prestação de contas referentes aos exercícios
financeiros de 2014 a 2020;
b) encaminhe cópia da relação de documentos para fins de regularização da Fundação Maria Carvalho Paiva;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 31 de agosto de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

2.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI13129
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PORTARIA DE CONVERSÃO nº 003/2020
Objeto: Converter Notícia de Fato nº 000.270-083/2020 em PPICP para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso das atribuições previstas nos Arts.
129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal; 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato, SIMP/MPPI nº 000.270-083/2020, instaurada em 09/06/2020 em
virtude de representação do Sr. EUGÊNIO SANTOS DA SILVA contra o prefeito ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANAGUÁ por suposta
autopromoção pessoal em caixa de água da localidade tabocal grande, zona rural do Município de Cristalândia do Piauí/PI;
CONSIDERANDO as provas juntadas até o presente momento ao procedimento em epígrafe;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento:
RESOLVE
Converter em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público a Notícia de Fato nº 000.270-083/2020, visando dar continuidade à
apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
a) o registro e autuação em livro próprio, com a observação da origem deste procedimento, e alteração de classe no SIMP/MPPI;
b) a comunicação ao CACOP/MPPI, via meio eletrônico, acerca da conversão do procedimento em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil
Público, instruída com cópia desta portaria;
c) a publicação da presente Portaria no DOEMP, e a afixação no local de costume;
d) arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
e) Expeça-se recomendação administrativa ao Prefeito Municipal de Cristalândia do Piauí/PI para cessação da conduta.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências.
Corrente/PI, 27 de agosto de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
PORTARIA DE CONVERSÃO nº 004/2020
Objeto: Converter Notícia de Fato nº 000.554-083/2020 em PPICP para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso das atribuições previstas nos Arts.
129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal; 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO a necessidade de continuação das investigações da Notícia de Fato nº 000.554-2020 - SIMP/MPPI nº 000.554-083/2020,
instaurada em 01/08/2020 em virtude de representaçõesformaisassinadasporalgunsVereadoresepeloVice-Prefeitodomunicípiode
CristalândiadoPiauí/PI,apresentadasconjuntamente,emfacedoPrefeitoMunicipaldeCristalândiadoPiauí/PIrelatandoausênciadeenviodosbalancetesd
osórgãosdaPrefeituraMunicipalàCâmaradeVereadoresreferentesaoanode2020;
CONSIDERANDO as provas juntadas até o presente momento ao procedimento em epígrafe;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento:
RESOLVE
Converter em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público a Notícia de Fato nº 000.554-083/2020, visando dar continuidade à
apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
a) o registro e autuação em sistema eletrônico, com a observação da origem deste procedimento, e alteração de classe no SIMP/MPPI;
b) a COMUNICAÇÃO ao CACOP/MPPI, via eletrônica, acerca da conversão do procedimento em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil
Público, instruída com cópia desta portaria;
c) a publicação da presente Portaria no DOEMP, e a afixação no local de costume;
d) arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
e) REITERE-SE os expedientes ID: 2840666 e ID: 2840667 com prazo de 10 (dias) úteis para cumprimento, e com advertências do Art. 10 da
LACP, entregando-se pessoalmente aos seus destinatários, encaminhando-se cópia aos respectivos Assessores Jurídicos;
f) DETERMINO aos Secretários do Feito que realizem consulta ao site do TCE/PI acerca da apresentação das prestações de contas referentes
ao ano de 2020 da Prefeitura Municipal de Cristalândia do Piauí/PI.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências.
Corrente/PI, 30 de agosto de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
PORTARIA DE CONVERSÃO nº 005/2020
Objeto: Converter Notícia de Fato nº 000.118-083/2020 em PPICP nº 013/2020 para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, no uso das atribuições previstas nos Arts.
129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal; 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO aproximação do vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato nº 000.118-083-2020 - SIMP/MPPI nº 000.118083/2020 instaurada em 11/02/2020 em virtude de reclamação oriunda da Ouvidoria do MPPI — Protocolo 144/2020, a qual informa a situação do
prédio da garagem da Prefeitura Municipal de Corrente/PI, e com pedido de interdição do local por suposto risco.;
CONSIDERANDO as provas juntadas até o presente momento ao procedimento em epígrafe, bem como a necessidade de requisição de perícia;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento:
RESOLVE
Converter em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 013/2020 a Notícia de Fato nº 000.118-083/2020, visando dar
continuidade à apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
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a) o registro e autuação em livro próprio, preservando a mesma numeração sequencial, com a observação da origem deste procedimento, e
alteração de classe no SIMP/MPPI;
b) a COMUNICAÇÃO ao CACOP/MPPI, via meio eletrônico acerca da conversão do procedimento em Procedimento Preparatório de Inquérito
Civil Público, instruída com cópia desta portaria;
c) a publicação da presente Portaria no DOEMP, e a afixação no local de costume;
d) arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
e) EXPEÇA-SE se ofício ao CACOP no sentido de ENCAMINHAR à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos - CPPT/MPPI solicitação de
realização de perícia técnica no prédio da garagem da Prefeitura Municipal de Corrente/PI a fim de verificar a situação física e estrutural do
mesmo e se há risco de desabamento, encaminhando-se formulário de solicitação de solicitação de perícia.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências.
Corrente/PI, 30 de agosto de 2020.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

2.11. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13130
PORTARIA Nº. 29/2020
SIMP 000095-029/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório 08/2019 (SIMP 000095-029/2019), que tem por objeto apurar "A ADEQUAÇÃO À
LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE DO PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO PELA
SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças de Teresina-PI".
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências,
especialmente para a expedição de Recomendação ao Município de Teresina-PI e à SEMFI-Secretaria Municipal de Finanças de Teresina-PI
para a regulamentação de novas regras de concessão de alvarás de funcionamento, de acordo com a legislação nacional de acessibilidade e
requisitos da Norma Técnica NBR 9050-ABNT, respeitados os prazos diferenciados ali estabelecidos, conforme o porte e o grau de risco das
empresas, evitando-se impacto financeiro e ônus desproporcional e indevido às empresas privadas ;
CONSIDERANDO que o presente feito trata da tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Inquérito Civil conforme art. 2° § 7° da
Resolução n° 23/2007 do CNMP.
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que conforme art. 3º, inciso I da Lei Brasileira de Inclusão ACESSIBILIDADE é: "possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida";
CONSIDERANDO ainda que o art. 4º da mesma lei dispõe que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação".
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que "é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação,
à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico".
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3° da Lei Brasileira de Inclusão, o Ministério Público tomará as medidas necessárias
à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre quais se insere o direito à acessibilidade (Título III da mencionada legislação);
CONSIDERANDO que conforme o art. 53 da Lei nº. 13.146/2015 a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, bem como a coletividade em geral
para o pleno exercício de seus direitos;
CONSIDERANDO que o art. 57 do supracitado Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que "as edificações públicas e privadas de uso
coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência
as normas de acessibilidade vigentes";
CONSIDERANDO que o art. 60, caput e § 1º da multicitada LBI afirma que "orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade
previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto naLei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,nº 10.257, de 10 de julho de
2001, enº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 :
"§ 1º A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das
regras de acessibilidade".
CONSIDERANDO que o Município de Teresina tem insistido em respaldar o procedimento de emissão de alvarás de funcionamento na Lei n°
11.598/2007, que possibilita o início do funcionamento do estabelecimento logo após o registro, mediante simples Termo de Responsabilidade do
contribuinte de que atende as exigências legais, sem a observância dos requisitos de acessibilidade, o que demonstra a desobediência às
normas constitucionais, federais e estaduais de natureza inclusiva;
CONSIDERANDO a necessidade de harmonização dos dispositivos locais às normas constitucionais, federais e estaduais que tratam do Direito a
Acessibilidade, e ante a clara ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n° 4.962/2016 que regula a concessão e
renovação de Alvarás de Funcionamento pela SEMFI, em virtude da não observância do citado diploma legal às normas vigentes, que garantem
o direito à Acessibilidade;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ nº 996/2020 e ATO PGJ nº 997/2020, houve a decretação do teletrabalho no âmbito do Ministério
Público Piauiense em razão da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), com a suspensão do curso dos prazos em processos e
procedimentos em tramitação nos órgãos de execução do MPPI;
CONSIDERANDO o ATO PGJ nº 1022/2020, que determinou a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público
Piauiense e do curso dos prazos, a partir do dia 10.08.2020;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o mencionado ATO PGJ nº 1022/2020, esta 28ª Promotoria de Justiça deliberou pela permanência
em regime de teletrabalho, o que torna inviável a continuidade da tramitação dos feitos a cargo deste órgão de forma física;
CONSIDERANDO que a virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais não só alavancarão a eficiência dos serviços, mas também
diminuirão os gastos com materiais de expedientes, o que ocasiona menor impacto no meio ambiente;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 28/2020, de 17.08.2020, desta Promotoria de Justiça, que regulamenta a virtualização de todos os
procedimentos extrajudiciais no âmbito da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, bem como, os livros e pastas a serem mantidos neste órgão
ministerial enquanto perdurar o regime de teletrabalho.
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RESOLVE
CONVERTER este Procedimento Preparatório nº 08/2019 (SIMP 000095-029/2019) em INQUÉRITO CIVIL, com a mesma numeração SIMP
000095-029/2019, visando à continuidade da apuração dos fatos investigados.
DETERMINAR:
A virtualização do procedimento em epígrafe para a inserção do arquivo no sistema SIMP, onde deverá tramitar, exclusivamente, de forma digital
a partir desta data;
A inclusão desta Portaria apenas no Sistema SIMP, de forma digital, com a mudança da classificação taxonômica destes autos para Inquérito
Civil;
A anotação da conversão e da virtualização determinadas no Livro de Registro de Procedimentos Preparatórios e Inquéritos Civis deste órgão
ministerial, quando do retorno ao trabalho presencial no âmbito desta 28ª Promotoria de Justiça, que permanece em teletrabalho em face da
Pandemia do Novo Coronavirus e conforme autoriza o ATO PGJ nº 1022/2020;
A ciência ao CAODEC e ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conversão e a virtualização dos autos.
O cumprimento imediato do despacho de ID 31155516 , com a expedição de Recomendação ao Município de Teresina-PI e à SEMFI-Secretaria
Municipal de Finanças de Teresina-PI para a regulamentação de novas regras de concessão de alvarás de funcionamento, de acordo com a
legislação nacional de acessibilidade e requisitos da Norma Técnica NBR 9050-ABNT, acima explicitados;
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 27 de Agosto de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
PORTARIA Nº. 26/2020
SIMP 000199-030/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato nº 98/2019 (SIMP 000199-030/2019) que tem por objeto apurar POSSÍVEL ABANDONO
FAMILIAR À INCAPAZ - ALCIONE DE SOUSA MORAIS - pessoa com transtorno mental (deficiência mental), assistida pelo CAPS II SUL, e que
necessita de acompanhamento e tratamento adequado ao seu quadro clínico;
CONSIDERANDO que o feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e ainda se faz necessária a adoção de providências,
especialmente a requisição de atuação do CREAS SUL e CAPS II SUL, através da SEMCASPI e FMS, respectivamente, com o envio de
relatórios atualizados;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível, que enseja a instauração de Procedimento Administrativo, nos
termos do art. 8º, inciso III da resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que "é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação,
à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico".
CONSIDERANDO ainda que o art. 4º da mesma lei dispõe que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação".
CONSIDERANDO que "a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante", conforme art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
CONSIDERANDO que a multicitada Lei 13.146/2015(Estatuto da Pessoa com Deficiência), no seu art. 39, disciplina que "os serviços, os
programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como
objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência
familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social".
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127
da Constituição Federal e art. 141 da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ nº 996/2020 e ATO PGJ nº 997/2020, houve a decretação do teletrabalho no âmbito do Ministério
Público Piauiense em razão da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), com a suspensão do curso dos prazos em processos e
procedimentos em tramitação nos órgãos de execução do MPPI;
CONSIDERANDO o ATO PGJ nº 1022/2020, que determinou a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público
Piauiense e do curso dos prazos, a partir do dia 10.08.2020;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o mencionado ATO PGJ nº 1022/2020, esta 28ª Promotoria de Justiça deliberou pela permanência
em regime de teletrabalho, o que torna inviável a continuidade da tramitação dos feitos a cargo deste órgão de forma física;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 28/2020, de 17.08.2020, desta Promotoria de Justiça, que regulamenta a virtualização de todos os
procedimentos extrajudiciais no âmbito da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, bem como, os livros e pastas a serem mantidos neste órgão
ministerial enquanto perdurar o regime de teletrabalho.
RESOLVE
CONVERTER esta Notícia de Fato nº 98/2019 (SIMP 000199-030/2019) em Procedimento Administrativo, com a mesma numeração SIMP,
visando a continuidade da apuração dos fatos noticiados.
DETERMINAR :
1. A virtualização do procedimento em epígrafe para inserção do arquivo no sistema SIMP, onde deverá tramitar, exclusivamente, de forma digital
a partir desta data;
2. A inclusão desta Portaria apenas no Sistema(SIMP), de forma digital, com a mudança da classificação taxonômica destes autos para
Procedimento Administrativo;
3. A anotação da conversão e da virtualização determinadas no Livro de Registro de Notícias de Fato desta Promotoria de Justiça quando do
retorno ao trabalho presencial no âmbito desta 28ª Promotoria de Justiça, que permanece em teletrabalho em face da Pandemia do Novo
Coronavirus e conforme autoriza o ATO PGJ nº 1022/2020;
4. A ciência ao CAODEC e ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conversão e a virtualização dos autos.
5. Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 25 de Agosto de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular
da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
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PORTARIA Nº 31/2020
SIMP 000237-029/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato nº 84/2019 que tem por objeto apurar o CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº
5.601/2017que determina a inserção nas placas de atendimento prioritário existentes nos estabelecimentos públicos e privados do "SÍMBOLO
MUNDIAL DO ESPECTRO AUTISTA"
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado, fazendo-se necessária a continuidade das investigações e a
realização de novas diligências, especialmente, no que tange ao envio de informações por parte da SDU LESTE e SDU CENTRO NORTE;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Procedimento Preparatório (art. 1º da
Resolução nº 001/2008 do CPJ);
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 5.061/2017 determina que, no âmbito do município de Teresina, os estabelecimentos públicos e
privados insiram nas placas de atendimento prioritário o "símbolo mundial do espectro autista", e dá outras providencias.
CONSIDERANDO que o art. 9º da LBI preconiza que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a
finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3º da Lei 13.146/2015 (LBI- Lei Brasileira da Inclusão), o Ministério Público tomará as
medidas necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre os quais se insere o direito à acessibilidade (Título III da mencionada
Legislação);
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
CONSIDERANDO ainda que o art. 4º da mesma lei dispõe que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação".
CONSIDERANDO que "a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante", conforme art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ nº 996/2020 e ATO PGJ nº 997/2020, houve a decretação do teletrabalho no âmbito do Ministério
Público Piauiense em razão da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), com a suspensão do curso dos prazos em processos e
procedimentos em tramitação nos órgãos de execução do MPPI;
CONSIDERANDO o ATO PGJ nº 1022/2020, que determinou a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público
Piauiense e do curso dos prazos, a partir do dia 10.08.2020;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o mencionado ATO PGJ nº 1022/2020, esta 28ª Promotoria de Justiça deliberou pela permanência
em regime de teletrabalho, o que torna inviável a continuidade da tramitação dos feitos a cargo deste órgão de forma física;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 28/2020, de 17.08.2020, desta Promotoria de Justiça, que regulamenta a virtualização de todos os
procedimentos extrajudiciais no âmbito da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, bem como, os livros e pastas a serem mantidos neste órgão
ministerial enquanto perdurar o regime de teletrabalho.
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 84/2019 (SIMP 000237-029/2019) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com a mesma numeração SIMP
000237-029/2019, visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
DETERMINAR:
A virtualização do procedimento em epígrafe para inserção do arquivo no sistema SIMP, onde deverá tramitar, exclusivamente, de forma digital a
partir desta data;
A inclusão desta Portaria apenas no Sistema(SIMP), de forma digital, com a mudança da classificação taxonômica destes autos para
Procedimento Preparatório;
A ciência ao CAODEC e ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conversão e a virtualização dos autos.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 26 de Agosto de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça Titular
da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

2.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI13131
CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000069-221/2020
EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) n. 26/2020
PORTARIA n. 65/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO, ainda, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição da República, que regem a administração pública;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que foi autuada Notícia de Fato (NF) sob o SIMP 000069-221/2020, instaurada em 10.02.2020 a partir do Ofício n. 350/2019
oriundo do Conselho Regional de Educação Física da 15° Região (CREF15/PI), noticiando a existência de diversos docentes ministrando aulas
da disciplina de Educação Física escolar, na rede municipal de ensino de Curralinhos/PI, sem a devida qualificação, qual seja, o curso superior
em licenciatura em Educação Física e sem a inscrição no Conselho de classe competente, constatação apurada através de fiscalização "in loco"
ocorrida na sobredita municipalidade em 05.11.2019;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo da prorrogação sem que todos os fatos constantes nos autos da NF em epígrafe fossem
preliminarmente apurados;
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RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000069-221/2020 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) N. 26/2020, para apurar, no ano de 2020, a existência
de docentes, vinculados à Secretaria de Educação de Curralinhos, ministrando aulas de Educação Física escolar sem a devida formação no
respectivo curso superior e inexistente inscrição no conselho de classe competente., com fundamento no artigo 2º, §7º, da Resolução (Res.) n.
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos artigos 8º e 38 da Res. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
Piauí (CPJ/PI), bem assim à luz da Lei n.° 7.347/95, DETERMINANDO-SE:
01. A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
02. A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça BRENDO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e GEOVANNA ISABEL CARVALHO
BELO para secretariarem este procedimento;
03. A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA do feito;
04. A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, aos moldes do de ID: 31442774, requisitando ao Secretário de Educação de Curralinhos, com as
advertências de praxe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, (i) o ENCAMINHAMENTO de esclarecimentos, por escrito, acerca dos fatos apurados
pelo CREF15PI, em fiscalização ocorrida em 05.11.2019; (ii) o ENVIO de lista detalhada de todos os docentes da disciplina de Educação Física
da rede municipal de ensino, anexando comprovante de formação no respectivo curso superior e inscrição no conselho de classe competente;
05. A REMESSA de cópia desta PORTARIA aoCentro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP)
e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento;
06. O ENVIO da presente portaria de conversão, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
07. A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
08. A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser, uma única vez, prorrogado pelo mesmo
período, sem prejuízo de posterior conversão em Inquérito Civil (IC), devendo os secretários do feito manterem controle estrito sobre o prazo de
sua conclusão.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Monsenhor Gil (PI), 28 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí

2.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI13132
PORTARIA Nº 20/2020
Ementa: acompanhar e fiscalizar as providências para a implantação das ações (e órgãos) da Defesa Civil no município de Bom Jesus-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2° Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI, no uso das atribuições previstas no art.
32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto no art. 129, III, e 225 da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85, e:
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93, e do art. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04.07.17, a
instauração e instrução dos Procedimentos Administrativos é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro do Ministério
Público investido da atribuição;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º da Resolução CNMP n.º 174/17, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividadefim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar
outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
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 a Proteção e Defesa Civil[1] tem a finalidade de reduzir os riscos de desastre naturais suscetíveis em períodos alta na
umidade do ar, assim como em períodos de estiagem, implantando ações que compreendem prevenção, mitigação, preparação, resposta e
recuperação, dando-se de forma multissetorial;
CONSIDERANDO que "os desastres representam um motivo de crescente preocupação mundial, pois a vulnerabilidade exacerbada pela
evolução da urbanização sem planejamento; o subdesenvolvimento; a degradação do meio ambiente; as mudanças climáticas; a concorrência
pelos recursos escassos; e o impacto de epidemias pressagiam um futuro de ameaça crescente para a economia mundial, a população do
planeta e para o desenvolvimento sustentável"[2];
CONSIDERANDO que esse preocupante quadro fático demanda a atuação do Parquet Estadual, o qual deverá buscar a integração dos órgãos
ambientais, sanitários e de defesa civil, visando à adoção de medidas preventivas e mitigadoras a essa possível adversidade natural;
CONSIDERANDO que sobre o tema, o art. 2º, caput, da Lei nº 12.608/2012, preconiza que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 12.608/12: " Compete aos Municípios: I - executar a PNPDEC em âmbito local; II - coordenar as ações do
SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados; III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento
municipal; IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas
ocupações nessas áreas; VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; VII - vistoriar edificações e áreas de risco e
promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; VIII organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e
segurança; IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção
e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres; (...)"
CONSIDERANDO que a mesma lei, em seu art. 2º, § 2º, dispõe que "a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco";
CONSIDERANDO que, como se percebe, a atividade de defesa civil, por se tratar de questão de segurança pública em situações de
desastres[3], é um serviço público permanente e essencial à coletividade, fato que enseja a supervisão direta do Ministério Público;
CONSIDERANDO que compete ao município o acompanhamento da construção de edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso,
a intervenção preventiva e a evacuação da população dessas áreas;
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público promover medidas de caráter preventivo, notadamente a limpeza de canais, galerias e
bueiros, além do desassoreamento de rios e riachos, sobretudo em áreas urbanas, com fins de diminuir o potencial das enchentes e facilitar o
escoamento pluvial;
CONSIDERANDO a reunião realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo de Atividade Policial - GACEP acerca da
implantação da unidade do Corpo de Bombeiros de Bom Jesus-PI, onde ficou estabelecido também a instauração de procedimento para fomentar
a instalação da defesa civil de nestas cidades.
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as providências para a
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implantação das ações (e órgãos) da Defesa Civil no município de Bom Jesus-PI, com o fito de adotar as medidas preventivas, mitigadoras e
assistenciais em caso de desastres naturais nesta urbe.
Inicialmente, DETERMINO, a adoção das seguintes providências:
1. Autuação e registro da presente Portaria em livro da Promotoria de Justiça;
2. Indicação, sob compromisso, para secretariar os trabalhos os servidores desta Promotoria de Justiça ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
3. Comunicação da instauração deste Procedimento ao Presidente do Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente, enviando-lhes cópia da presente portaria;
4. Arquivamento de cópia da portaria em pasta própria, observadas as anotações de praxe em livro próprio;
5. Encaminhamento de cópias desta para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
6. Expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Bom Jesus-PI requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca da realização de
mapeamento das áreas urbanas e rurais sujeitas a risco de desastres e construção de edificações e áreas de risco ou com risco de
desabamento, remetendo-se cópias dos documentos comprobatórios das respectivas diligências (art. 3-A, §2°, I, da Lei 12.340/10);
7. Expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Bom Jesus-PI para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a existência de um plano de
ação municipal para a implementação de órgão da Defesa Civil no município de Bom Jesus-PI, bem como plano de contingências visando
a execução de medidas preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso de possível desastres na zona urbana e rural de Bom Jesus-PI (art. 3-A,
§2°, II, da Lei 12.340/10);
8. Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que no prazo de 10 (dez) dias informe se há ocupação urbana em área
ambientalmente vulnerável ou suscetíveis a desastres naturais sujeitas a risco de enchentes, inundações e movimentos de massa climáticas;
9. Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura para que no prazo de 10 (dez) dias informe se há edificações, aprovação de
projeto de loteamento e desmembramento, ou áreas de expansão urbana, em perímetro de risco definidas como não edificáveis ou loteáveis;
10. Expedição de ofício à Câmara de Vereadores de Bom Jesus-PI para que no prazo de 10 (dez) dias informe se há projeto de lei enviado,
aprovado ou em discussão acerca da criação de órgão e de ações da defesa civil no município de Bom Jesus-PI;
11. Oficie o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar se existe cadastramento do Município de Bom Jesus-PI no S2ID (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres), e se há registro e
reconhecimentos de eventos causadores de possíveis desastres urbanos que acarretem estado de calamidade pública ou situação de
emergência, assim como consequente repasse financeiro ao municípios para as ações preventivas.
Registre-se no SIMP.
De Teresina para Bom Jesus-PI, 30 de agosto de 2020.
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotora de Justiça
[1] O Decreto 7.727/10 conceitua defesa civil: "art. 2o. Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I-defesa civil: conjunto de ações
preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e
restabelecer a normalidade social";
[2] Estudos sobre Desastres. Capacitação básica em Defesa Civil. Florianópolis: CAD UFSC, 2012. fl. 46.
[3] O conceito legal de desastre é previsto no Decreto 7.727/10 no art. 2: "II-desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados
pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e
sociais;"

2.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI13133
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 64/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos Arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO os termos do art. 14, caput e §1°, da Lei 11.947/2009: "Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassado pelo FNDE, no
âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar
e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais
indígenas e comunidades quilombolas. §1° A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório,
desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição
Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a Matéria. " bem como a
Resolução CD/FNDE n° 26, de 17 de Junho de 2013, que fispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
CONSIDERANDO que o PNAE incorpora elementos relacionados à produção, acesso e consumo, com o objetivo de, simultaneamente, oferecer
alimentação saudável aos alunos de escolas públicas de educação básica do Brasil e estimular a agricultura familiar nacional.
CONSIDERANDO a reclamação protocolada por Claudete de Sousa Soares, relatando que participou de Chamamento Público 01/2019,
realizado pelo Município de Pedro II, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para compor cardápio da merenda escolar,
destinado ao atendimento do PNAE, a qual foi vencedora juntamente com outros três agricultores, mas que o contrato (Contrato nº
34/2019/PMPII/PI) firmado com a municipalidade não teria sido cumprido, em conformidade com a Lei 11.947/2009;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a situação relativa à aquisição de produtos da agricultura familiar pelo Município de Pedro II,
especialmente a observância do percentual de trinta por cento, na forma da disciplina plasmada no art. 14 da Lei 11.947/2009, para a tomada das
providências cabíveis;
RESOLVE:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8°, II, e 9°, da Resolução CNMP n° 174/2017, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o n° 37/2020, com o devido tombamento;
Como diligência inicial, encaminhe-se expediente ao FNDE, por meio da COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (COMAV),
para informar se houve fiscalização recente que apurasse o atendimento do percentual de trinta por cento relativamente à aquisição de produtos
da agricultura familiar, no que se refere à gestão do Município de Pedro II, bem assim, em caso negativo, para solicitar atividade fiscalizatória
sobre esse aspecto.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de Agosto de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
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PORTARIA 65/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos Arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127), bem como a missão de zelar pela
efetivação dos direitos assegurados aos menores de idade, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta insculpidos no
art. 227 da Carta Magna;
CONSIDERANDO os preceitos e princípios, contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que visam a resguardar os infantes de
situações que exponham a risco sua integridade física e moral[1];
CONSIDERANDO a denúncia recebido pelo Disque 100 - Direitos Humanos, e encaminhada a este órgão pelo CAODIJ/MPPI, por meio do Ofício
n° 001/2020, segundo a qual os menores N. S. O., com três anos de idade, e A. G. S. O., com seis, estariam sofrendo negligência materna[2] (N.
P. S.O);
CONSIDERANDO o silêncio da SEMAS de Domingos Mourão, relativamente ao expediente por meio do qual este órgão solicitou a realização de
estudo social acerca do caso em tela;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a situação relatada, para a tomada das providências cabíveis;
RESOLVE:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8°, III, e 9°, da Resolução CNMP n° 174/2017, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o n° 38/2020, com o devido tombamento;
Como diligência inicial, renove-se os termos do anterior expediente, endereçado ao CRAS do Município de Domingos Mourão.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de Agosto de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
[1] Art. 4º, do ECA (Lei 8.069/1990): "É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."
[2] Art. 5º, do ECA (Lei 8.069/1990): "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 66/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos Arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO a universalidade do direito à saúde, na forma do art. 196 da Constituição Federal, in verbis: "A saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ";
CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular nº 10/2020/MPPI/CAODS, que comunicou a esta Promotoria de Justiça, ter sido o Município de
Pedro II habilitado, mediante o Centro Municipal de Atendimento para enfrentamento da COVID-19, para receber recursos de custeio mensal, em
caráter excepcional e temporário, conforme se observa da Portaria nº 1.579/GM/MS[1], de 19 de Junho de 2020;
CONSIDERANDO que se faz necessária a atuação ministerial no sentido de verificar se os Centros de Atendimento habilitados estão realmente
funcionando com estrutura física, pessoal e carga horária adequadas, a fim de garantir o atendimento à saúde e a devida aplicação dos recursos;
CONSIDERANDO que, conforme estabelecido no art. 6º da Portaria GM/MS nº 1445/2020, para recebimento do incentivo de custeio federal os
municípios deverão cumprir os seguintes requisitos: "I - garantir espaço físico mínimo exigido de acordo como disposto no Anexo I a esta
Portaria, informado no SCNES; II - ter funcionamento mínimo de 8 (oito) horas diárias; e III - garantir carga horária mínima semanal por categoria
profissional, de acordo com o Anexo II a esta Portaria.";
RESOLVE:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8°, II, e 9°, da Resolução CNMP n° 174/2017, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o n° 39/2020, com o devido tombamento;
Como diligência inicial, encaminhe-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Pedro II, solicitando as seguintes informações acerca do efetivo
funcionamento do Centro de Atendimento:
1. qual o estabelecimento de saúde credenciado e o respectivo endereço;
2. relação dos profissionais que integram a equipe, especificando função e carga horária;
3. horário de atendimento;
4. fluxo de acesso ao serviço.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 26 de Agosto de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
[1] Art. 1º da Portaria 1.579/GM/MS: "Ficam credenciados temporariamente os estabelecimentos de saúde descritos no anexo a esta Portaria a
receberem o incentivo de custeio referente aos Centros Comunitários de Referência para enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e
temporário, e com periodicidade mensal de transferência, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão."

2.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI13135
PORTARIA GPJSP nº 29/2020
Converte o Procedimento Preparatório nº 02/2019 em Inquérito Civil Público nº 03/2020. Assunto: Acompanhar e fiscalizar festejos no Município
de Agricolândia/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, Nielsen Silva Mendes Lima, titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí,
tendo em vista o Procedimento Preparatório nº 02/2019 (SIMP 000436-255/2018), instaurado em 12/07/2019, para acompanhar e fiscalizar
festejos no Município de Agricolândia/PI;
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 23/2007 determina em seu art. 2º, que trata sobre a instauração de Inquérito Civil, que: "Art. 2º, § 6º
O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo
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justificável", e que "§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública
ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei nº 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados a instruir eventual ação civil pública ou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa;
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 02/2019 em Inquérito Civil Público nº 03/2020, determinando, desde logo, as seguintes
providências:
Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar como partes:
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Representado: MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA/PI; o tema IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS; o assunto DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE
DIREITO PÚBLICO > Atos Administrativos.
Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de inquérito civil no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria da
Promotoria de Justiça;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP);
Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente inquérito civil, assim que ocorrer, certificando a data;
Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se. Após, nova conclusão.
São Pedro do Piauí(PI), 28 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 30/2020
Converte o Procedimento Preparatório nº 05/2019 em Inquérito Civil Público nº 04/2020. Assunto: apurar suposto ato de improbidade
administrativa cometido por Antônio Ribeiro Barradas, Ex-Prefeito de Agricolândia-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, Nielsen Silva Mendes Lima, titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí,
tendo em vista o Procedimento Preparatório nº 05/2019 (SIMP 000026-255/2017), instaurado em 24/07/2019, a fim de apurar suposto ato de
improbidade administrativa cometido por Antônio Ribeiro Barradas, Ex-Prefeito de Agricolândia-PI;
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 23/2007 determina em seu art. 2º, que trata sobre a instauração de Inquérito Civil, que: "Art. 2º, § 6º
O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo
justificável", e que "§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública
ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei nº 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados a instruir eventual ação civil pública ou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa;
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 05/2019 em Inquérito Civil Público nº 04/2020, determinando, desde logo, as seguintes
providências:
Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar como partes:
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Representado: MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA/PI; o tema IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS; o assunto DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE
DIREITO PÚBLICO > Atos Administrativos.
Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de inquérito civil no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria da
Promotoria de Justiça;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP);
Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente inquérito civil, assim que ocorrer, certificando a data;
Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se. Após, nova conclusão.
São Pedro do Piauí(PI), 28 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 31/2020
Converte o Procedimento Preparatório nº 06/2019 em Inquérito Civil Público nº 05/2020. Assunto: apurar o fechamento do anexo da Escola
Landri Sales que funcionava nas dependência da Escola Antônio Alves, no Povoado Pedras, em São Pedro o Piauí/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, Nielsen Silva Mendes Lima, titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí,
tendo em vista o Procedimento Preparatório nº 06/2019 (SIMP 000485-255/2017), instaurado em 24/07/2019, a fim de apurar o fechamento do
anexo da Escola Landri Sales que funcionava nas dependência da Escola Antônio Alves, no Povoado Pedras, em São Pedro o Piauí/PI;
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 23/2007 determina em seu art. 2º, que trata sobre a instauração de Inquérito Civil, que: "Art. 2º, § 6º
O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo
justificável", e que "§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública
ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei nº 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados a instruir eventual ação civil pública ou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa;
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 06/2019 em Inquérito Civil Público nº 05/2020, determinando, desde logo, as seguintes
providências:
Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar como partes:
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Representado: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ; o tema IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS; o assunto: 10061 - Transporte -> Ensino Fundamental e Médio;
Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de inquérito civil no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria da
Promotoria de Justiça;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP);
Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente inquérito civil, assim que ocorrer, certificando a data;
Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se. Após, nova conclusão.
São Pedro do Piauí(PI), 28 de agosto de 2020.
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NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 32/2020
Converte o Procedimento Preparatório nº 07/2019 em Inquérito Civil Público nº 06/2020. Assunto: Apurar e tomar providências a respeito de título
executivo advindo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) acerca da prestação de contas de Prefeitura de São Pedro do Piauí, em
2013.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, Nielsen Silva Mendes Lima, titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí,
tendo em vista o Procedimento Preparatório nº 07/2019 (SIMP 000779-255/2018), instaurado em 24/07/2019, a fim de apurar e tomar
providências a respeito de título executivo advindo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) acerca da prestação de contas de
Prefeitura de São Pedro do Piauí, em 2013;
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 23/2007 determina em seu art. 2º, que trata sobre a instauração de Inquérito Civil, que: "Art. 2º, § 6º
O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo
justificável", e que "§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública
ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei nº 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados a instruir eventual ação civil pública ou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa;
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 07/2019 em Inquérito Civil Público nº 06/2020, determinando, desde logo, as seguintes
providências:
Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar como partes:
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Representado: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ; o tema IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS; o assunto 10205 - Prestação de Contas ( DL 201/67 - art. 1º, VI, VII ) ->
Prefeito;
Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de inquérito civil no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria da
Promotoria de Justiça;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP);
Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente inquérito civil, assim que ocorrer, certificando a data;
Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se. Após, nova conclusão.
São Pedro do Piauí(PI), 28 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 33/2020
Converte o Procedimento Preparatório nº 10/2019 em Inquérito Civil Público nº 07/2020. Assunto: Apurar irregularidades na prestação de contas
do município de Santo Antônio dos Milagres, exercício 2011 (processo TC-E nº 14.856/12).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, Nielsen Silva Mendes Lima, titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí,
tendo em vista o Procedimento Preparatório nº 10/2019 (SIMP 000776-255/2018), instaurado em 26/08/2019, a fim de apurar irregularidades na
prestação de contas do município de Santo Antônio dos Milagres, exercício 2011 (processo TC-E nº 14.856/12);
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 23/2007 determina em seu art. 2º, que trata sobre a instauração de Inquérito Civil, que: "Art. 2º, § 6º
O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo
justificável", e que "§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública
ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei nº 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados a instruir eventual ação civil pública ou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa;
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 10/2019 em Inquérito Civil Público nº 07/2020, determinando, desde logo, as seguintes
providências:
Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar como partes:
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Representado: Município De Santo Antonio Dos Milagres/PI; o tema
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS; o assunto: 10205 - Prestação de Contas ( DL 201/67 art. 1º, VI, VII ) -> Prefeito;
Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de inquérito civil no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria da
Promotoria de Justiça;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP);
Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente inquérito civil, assim que ocorrer, certificando a data;
Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se. Após, nova conclusão.
São Pedro do Piauí(PI), 28 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 34/2020
Converte o Procedimento Preparatório nº 11/2019 em Inquérito Civil Público nº 08/2020. Assunto: a fim de apurar violação dos Princípios
Administrativos (Lei 8.429/1992), Má-gestão praticada por Vereadores (DL 201/1967) e Crimes de Responsabilidade (Lei 1.079/50).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, Nielsen Silva Mendes Lima, titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí,
tendo em vista o Procedimento Preparatório nº 11/2019 (SIMP 000385-214/2017), instaurado em 26/08/2019, a fim de apurar violação dos
Princípios Administrativos (Lei 8.429/1992), Má-gestão praticada por Vereadores (DL 201/1967 ¿ 1º) e Crimes de Responsabilidade (Lei
1.079/50);
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 23/2007 determina em seu art. 2º, que trata sobre a instauração de Inquérito Civil, que: "Art. 2º, § 6º
O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo
justificável", e que "§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública
ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei nº 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados a instruir eventual ação civil pública ou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa;
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 11/2019 em Inquérito Civil Público nº 08/2020, determinando, desde logo, as seguintes
providências:
Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar como partes:
Página 24

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 708 Disponibilização: Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020 Publicação: Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Representado: Município de Santo Antônio dos Milagres; o tema
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS; o assunto DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Atos Administrativos: 10014 - Violação aos Princípios Administrativos ( L 8.429/1992 - 11 ) -> Improbidade
Administrativa; 10990 - Má-gestão praticada por Prefeitos e Vereadores ( DL 201/1967 - 1° ) -> Crimes Contra as Finanças Públicas; 3604 Crimes de Responsabilidade ( DL 201/67 e Lei 1.079/50 - art. 1º ) -> Crimes Previstos na Legislação Extravagante;
Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de inquérito civil no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria da
Promotoria de Justiça;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP);
Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente inquérito civil, assim que ocorrer, certificando a data;
Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se. Após, nova conclusão.
São Pedro do Piauí(PI), 28 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 35/2020
Converte o Procedimento Preparatório nº 09/2019 em Inquérito Civil Público nº 09/2020. Assunto: a fim de apurar violação dos Princípios
Administrativos (Lei 8.429/1992), Má-gestão praticada por Vereadores (DL 201/1967) e Crimes de Responsabilidade (Lei 1.079/50).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, Nielsen Silva Mendes Lima, titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí,
tendo em vista o Procedimento Preparatório nº 09/2019 (SIMP 001334-255/2018), instaurado em 26/08/2019, a fim de apurar o cometimento de
supostos crimes da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), pelo Prefeito de Agricolândia - PI, Walter Ribeiro Alencar;
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 23/2007 determina em seu art. 2º, que trata sobre a instauração de Inquérito Civil, que: "Art. 2º, § 6º
O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo
justificável", e que "§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública
ou o converterá em inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei nº 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados a instruir eventual ação civil pública ou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa;
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 09/2019 em Inquérito Civil Público nº 09/2020, determinando, desde logo, as seguintes
providências:
Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar como partes:
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Representado: MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA/PI; o tema IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS; o assunto DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE
DIREITO PÚBLICO > Atos Administrativos.
Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de inquérito civil no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria da
Promotoria de Justiça;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP);
Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente inquérito civil, assim que ocorrer, certificando a data;
Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se. Após, nova conclusão.
São Pedro do Piauí(PI), 28 de agosto de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

2.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS-PI13136
ICP n. 08/2018 - SIMP N. 000021-267/2018
RECOMENDAÇÃO N. 39/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI, 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 a incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, zelando, entre outros interesses, pela probidade da Administração Pública;
CONSIDERANDO que a Administração Pública cabe obedecer aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(art. 37, da CF);
CONSIDERANDO que no desempenho de suas funções institucionais o Ministério Público poderá expedir recomendações aos órgãos públicos
(art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e art. 38, parágrafo único, IV da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), sendo
salutar a atuação preventiva do órgão ministerial;
CONSIDERANDO o ofício n. 28/18 - GP, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, informando sobre Certidão de Débito referente à
Imputação de Débito nos autos do TC/ n. 05988/16 (Prestação de Contas da Câmara Municipal de Vera Mendes - exercício 2014);
CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a execução de tal débito, com o acompanhamento pelo Ministério
Público acerca dessa execução;
RESOLVO
RECOMENDAR ao Prefeito do município de Vera Mendes-PI para PROVIDENCIAR, no prazo de até 30 (trinta) dias, a execução do débito
ora imputado ao ex-Gestor da Câmara Municipal de Vera Mendes/PI, o Sr. Domingos José da Silva, devendo comprovar junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Piauí e à Promotoria de Justiça da Comarca de Itainópolis/PI quais as providências tomadas no sentido de reaver o
crédito aos cofres públicos;
Publique-se a presente recomendação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como encaminhe-se cópia ao Centro de
Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Cumpra-se.
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Itainópolis/PI, 26 de agosto de 2020.
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça

2.17. 71ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - CAPITÃO DE CAMPOS13137
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 04/2020
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 04/2020
Portaria nº 05/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas as campanhas eleitorais, em observância ao
protocolo específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante signatária, em exercício junto à 71ª Zona Eleitoral na cidade de Capitão de
Campos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX, da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, para as Eleições
Municipais de 2020;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
pertencentes a 71ª Zona Eleitoral (Capitão de Campos/PI, Boqueirão do Piauí/PI e Cocal de Telha/PI):
Evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
Invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes publicitários;
Evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, reuniões com grande número de pessoas;
Deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio e TV, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda gratuita e
devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com eleitor;
Evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito eleitoral;
Realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo uso correto da
máscara e da higienização das mãos por todos os participantes;
Reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo: área
livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as estações
de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta Zona e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
À Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 30 de agosto de 2020.
KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO
Promotora Eleitoral da 71ª ZE/PI
PORTARIA ELEITORAL Nº 05/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante signatária, em exercício junto à 71ª Zona Eleitoral na cidade de Capitão de
Campos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020,. em razão da pandemia da Covid-19, para as eleições
municipais de 2020;
CONSIDERANDO oPacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 04 com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto pela Retomada
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Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pela Decreto Estadual n.º 19.164 de 20 de agosto de
2020, no que tange as medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção)
dos municípios que compõem a 71ª Zona Eleitoral de Capitão de Campos acerca da temática, consignando, em especial, a necessidade de
observância das "MEDIDAS RELATIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS", descritas no item "F" do Pacto pela
Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020;
4) Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 71ª Zona Eleitoral do
Piauí (Capitão de Campos/PI, Boqueirão do Piauí/PI e Cocal de Telha/PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
5) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos os servidores Jhonathan Magalhães Silva e Philippe Lemos Nunes, ou eventual
servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
6) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 30 de agosto de 2020.
KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO
Promotora Eleitoral da 71ª ZE/PI

2.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI13138
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 48/2020 SIMP Nº 000214-062/2020
PORTARIA Nº 48/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Campo Maior, 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 que o art. 205, da Constituição Federal, preceitua que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que incumbe ao Município atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211,§ 2º, CF);
CONSIDERANDO que o art. 7º da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - garante à criança e ao adolescente o direito à
proteção da vida, da saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento harmonioso, em
condições dignas de existência;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu art. 53 que a criança e o adolescente tem direito à
educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, zelar pelo integral cumprimento da Constituição da República;
CONSIDERANDO, por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
inclusive a instauração de procedimentos administrativos;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar se há no âmbito dos municípios de Campo Maior, Nossa Senhora de Nazaré, Jatobá do Piauí e
Sigefredo Pacheco, obras de creches e escolas paralisadas;
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 03/2020/CAODEC/MPPI, de 27 de julho de 2020 que solicita informações sobre a existência de
obras paralisadas (creches ou escolas) no âmbito de atuação deste Ministério Público;
RESOLVE-SE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº
48/2020, registrado sob o protocolo SIMP nº 000214-062/2020, com a finalidade apurar se há no âmbito dos municípios de Campo Maior,
Nossa Senhora de Nazaré, Jatobá do Piauí e Sigefredo Pacheco, obras de creches e escolas paralisadas, determinando-se de imediato:
Encaminhe-se cópia, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), Conselho Superior
do Ministério Público e ao Diário Eletrônico do Ministério Público para fins de publicação, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º,
inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Expedição de ofício ao Secretário de Educação de Campo Maior-PI, através dos endereços eletrônicos semecampomaior@hotmail.com e
edvaldoedil@hotmail.com, solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos, informações acerca da existência de obras de creches ou escolas
paralisadas, no âmbito do Município de Campo Maior-PI;
Expedição de ofício a Secretária de Educação de Nossa Senhora de Nazaré- PI, através do endereço eletrônico teresinhaoliveira2010@bol.com,
solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos, informações acerca da existência de obras de creches ou escolas paralisadas, no âmbito do
Município de Nossa Senhora de Nazaré-PI;
Expedição de ofício a Secretária de Educação de Jatobá do Piauí-PI, através do endereço eletrônico rsoliveira_mf@hotmail.com, solicitando no
prazo de 10 (dez) dias corridos,
informações acerca da existência de obras de creches ou escolas paralisadas, no âmbito do Município de Jatobá do Piauí-PI;
Expedição de ofício a Secretária de Educação de Sigefredo Pacheco-PI, através dos endereços eletrônicos semedsigifredopacheco@gmail.com
e manuelaefabiana@hotmail.com, solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos, informações acerca da existência de obras de creches ou
escolas paralisadas, no âmbito do Município de Sigefredo Pacheco-PI;
Juntar aos autos o Ofício Circular nº 03/2020/CAODEC/MPPI, de 27 de
julho de 2020.
Fica nomeado o servidor Lucas Alves Pinto, para secretariar os trabalhos. Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores
deliberações. Publique-se, registre-se e autue-se.
Campo Maior - PI, 04 de agosto de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

2.19. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13139
Inquérito Civil Público nº 07/2018 - SIMP nº 000147-003/2017
Investigado: Águas de Teresina Saneamento SPE S. A.
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DECISÃO
O presente Inquérito Civil Público foi instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades e ineficiência no serviço de abastecimento de água dos
bairros Morada Nova e Lourival Parente, situados em Teresina-PI.
O procedimento extrajudicial iniciou a partir de reclamação encaminhada à 31ª PJ, onde a sra. Joseline Vasconcelos Almeida Brito, Diretora da U.
E. Governador Alberto Tavares e Silva, relatou a situação de falta de água e desabastecimento no bairro Morada Nova em Teresina-PI.
Assim, expediu-se ofício para a empresa investigada para que fornecesse informações sobre o objeto da investigação. Ato contínuo, a
fornecedora informou que somente havia assumido os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Capital em 07/07/2017.
Assim, aduziu que o sistema de abastecimento padecia de graves deficiências estruturais, mas que desde a assunção dos serviços estava
comprometida com a melhoria do serviço. Especificamente sobre a região objeto da denúncia, asseverou que não havia recebido nenhuma
reclamação sobre o abastecimento da Unidade Escolar.
Considerando a necessidade de um parecer técnico sobre o objeto em apuração, foi enviado expediente dirigido à ARSETE solicitando auxílio
para a realização de vistoria in loco e posterior emissão de parecer.
Também foi enviado novo ofício dirigido à Águas de Teresina solicitando informações sobre o abastecimento da região dos bairros Morada Nova
e Lourival Parente. Em resposta, a subconcessionária afirmou que realizou uma vistoria na U. E. Governador Alberto Tavares e Silva, tendo
juntado relatório técnico, bem como obtido informações de que o abastecimento no local era satisfatório.
A ARSETE, atendendo à solicitação desta 31ª PJ, encaminhou algumas denúncias que chegaram ao conhecimento do referido órgão municipal,
bem como relatório de visita em que foi constatada a capacidade insuficiente do reservatório RN10 para atender os bairros Morada Nova e
Lourival Parente. Na ocasião, também foi constatado que nas partes mais elevadas do bairro Lourival Parente a água não chegava durante o dia.
Já no bairro Morada Nova foram levantas algumas reclamações de moradores, principalmente nas localidades mais altas.
Foi enviado um novo ofício para a Águas de Teresina solicitando manifestação sobre os dados levantados pela ARSETE. A empresa, em
resposta, informou que o serviço de abastecimento de água na referida região havia sido regularizado, conforme documentos juntados aos autos.
Argumentou que as intermitências no abastecimento da região decorrem de situações excepcionais e pontuais.
Buscando novas informações sobre a continuidade da deficiência na prestação do serviço, encaminhou-se ofício para a reclamante que deu início
ao procedimento, a sra. Joseline Vasconcelos. Contudo, apesar de devidamente notificada, a consumidora não encaminhou resposta a este
Órgão Ministerial.
Desse modo, foi encaminhado expediente à ARSETE solicitando nova vistoria na região objeto do presente procedimento. Em resposta, a
ARSETE encaminhou manifestação aduzindo, em suma, que nas partes baixas houve melhoria no abastecimento de água, mas ainda se
registrou falta de água na localidade. Informou que, segundo os usuários, nas partes altas da região, a falta de água era frequente.
Posteriormente, na data de 18/01/2019, a ARSETE encaminhou Relatório Técnico que chegou às seguintes conclusões: melhoria no
abastecimento das partes baixas do Morada Nova e Lourival Parente; insuficiência de pressões na rede de distribuição de água para regular
abastecimento das áreas de elevada topografia desses bairros, sendo inferiores ao mínimo normativo de 10 m. c. a.; recomendável que os
moradores adotassem reservatórios domiciliares com capacidade de pelo menos 24h.
Diante dos dados obtidos, foi encaminhado expediente para a Águas de Teresina solicitando informações à luz do parecer técnico emitido pela
ARSETE. Em momento seguinte, a investigada encaminhou manifestação reiterando as afirmações anteriores de que as intermitências no
abastecimento somente ocorreriam em situações excepcionais e pontuais. Juntou relatório técnico às fls. 245/257.
Na data de 07 de junho de 2019 foi encaminhado nova solicitação de auxílio para a ARSETE, a fim de que elaborasse nova vistoria in loco e
posterior emissão de parecer técnico. Em resposta, a ARSETE informou que a maior parte da região contava com abastecimento regular e
contínuo, contudo algumas áreas elevadas tinham apresentado deficiência pressiométrica nas redes de distribuição.
Foi enviado novo ofício para a Sra. Joseline Vasconcelos, tendo em vista que foi a reclamante que deu início a presente investigação
extrajudicial. Novamente, entretanto, não se obteve nenhuma manifestação.
Expediu-se novo ofício dirigido à ARSETE a fim de obter informações sobre o abastecimento da região. Em resposta à solicitação desta 31ª PJ, a
agência reguladora informou que havia entrado em contato telefônico com a sra. Joseline Vasconcelos e apurou que não havia significativa
intermitência na U. E. Governador Alberto Tavares e Silva. Também juntou relatório de vistoria nº 004/2020, que constatou a inexistência de
significativa intermitência no abastecimento de água no local, conforme item 8.1 do referido relatório.
Vieram os autos conclusos.
É o que importa ser relatado.
1. FUNDAMENTAÇÃO.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventual ocorrência de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos outros que possibilitem a solução dos problemas apontados, seja por
meio de ajustamento de conduta, recomendação ministerial ou, então, via ação civil pública.
Como assevera a doutrina, esses procedimentos se assemelham a inquérito policial, frequentemente instaurado para ensejar a realização de
investigações criminais, mas dele difere, uma vez que não é instaurado nem presidido pela autoridade policial, mas sim pelo Ministério Público.
A utilização de tais instrumentos na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos decorre da sistemática
processual adotada pela legislação pertinente, qual seja a conjugação da Lei da Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre, contudo, que da análise probatória dos referidos procedimentos pode o membro do Ministério Público entender não se encontrarem
presentes elementos suficientes para o ajuizamento de ação civil pública ou, mesmo, não ser cabível um ajustamento de conduta, seja pela
inexistência do fato, ausência de provas ou, mesmo, por haver ponderação de princípios constitucionais, desaconselhando a atuação ministerial,
ou mesmo, sanado o problema por meio de instrumentos postos à disposição do Ministério Público, como a recomendação e o ajustamento de
conduta. Nesses casos, em conformidade com o art. 9º da Lei nº 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público, à semelhança de inquérito policial, pode o referido membro promover o arquivamento dos autos, verbis:
Lei nº 7.347/85
"Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente."
Resolução nº 23/2007
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento
para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento
preparatório." (grifado).
Analisando os autos, após os atos instrutórios no curso do procedimento, verifica-se que efetivamente não existem fundamentos para a
continuidade da investigação. Apesar dos indícios que deram subsídio para o início do procedimento, observa-se que a Águas de Teresina tem
adotado medidas para a melhoria do abastecimento de água em nossa Capital, e, especificamente, na região dos bairros Morada Nova e Lourival
Parente.
Destaque-se que foram solicitados diversos relatórios técnicos para a ARSETE, onde foram constatadas algumas deficiências pontuais, mas, que
posteriormente foram sanadas, conforme relatório emitidos pela referida agência reguladora.
Assim, tendo em vista a inexistência de conduta lesiva aos consumidores por parte da fornecedora, conforme informações colhidas no curso da
investigação, faz-se necessário o arquivamento do presente procedimento extrajudicial.
Assim, aplicável, em simetria à legislação federal, a Resolução nº 01/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, que
prescreve a possibilidade de arquivamento do inquérito civil público quando não houver razões para seu prosseguimento ou outras medidas a
serem tomadas, conforme art. 39 abaixo transcrito:
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"Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento
preparatório, fundamentadamente." (grifado).
Dessa forma, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
2. CONCLUSÃO.
Destarte, ante a todo o exposto, não há necessidade de se continuar com o presente Inquérito Civil Público, razão pela qual o MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL PROMOVE o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos moldes do art. 9° da Lei n. 7.347/1985 e art. 39 e seguintes da
Resolução nº 01/2008 - CPJ, uma vez que não é possível o ajuizamento de ação específica.
Publique-se a presente Decisão no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de que lhe seja conferida a devida publicidade e
também para os fins previstos no art. 39, § 1º, da Resolução nº 01/2008 do CPJ.
Expeça-se ofício para o representante jurídico da Águas de Teresina, a fim de que seja cientificado do teor da presente decisão.
Assim, e dentro do prazo de três dias, remetam-se os presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público, para homologação do
arquivamento, conforme prevê o art. 9°, §1°, da Lei n. 7.347/1985.
Cumpra-se.
Teresina, 24 de agosto de 2020.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ

2.20. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI13140
PORTARIA N° 004/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.moSr. Promotor
de Justiça Titularda3ª 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 Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de Procedimento Administrativo pelo Ministério Público, para
acompanhar e fiscalizar,deforma continuada, políticas públicas ou instituições;
Que, nos termos do art. 205, da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho;
a solicitação de apoio ministerial pelo Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI, por meio de seu prefeito,no sautos da Notícia de Fato
nº035/2020 (SIMP000023-063/2020), registrada em ata,"no sentido de se destinar parte dos recursos do precatório do FUNDEF a que tem direito
para melhorar a educação municipal quanto a seus índices, notadamente o estímulo de professores e alunos por via da meritocracia";
que a melhora nos índices almejada, via recursos do FUNDEF, pode ser fomentada pela premiação em dinheiro aos professores e alunos que
atingissem metas de resultados pré- determinados, com a participação de todos os atores envolvidos na educação municipal;
que tal premiação não constituiria pagamento de rateio, abono indenizatório,ou remunerações ordinárias aos profissionais da educação, tendo em
vista que seria aferida mediante análise individualizada dos resultado satingidos;
que a proposta de estímulo aos professores e alunos ensejará o alcance de metas e resultados palpáveis de melhoria na educação do município
de Nossa Senhora de Nazaré/PI
que, conforme consulta em site do TCE/PI, o município de Nossa Senhora de Nazaré/PI faz jus a um total de R$7.153.165,22 (sete milhões,
cento e cinquenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a título de precatório do FUNDEF;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,a fim de fomentar, com a participação dos demais órgãos de controle, o uso racional de
parte dos recursos do precatório do FUNDEF no estímulo de professores e alunos da rede de ensino do município de Nossa Senhora
de Nazaré, pelo que, determina-se, 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, publicandoano DOEMP,com remessa ao CAODEC, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º23/07;
comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP a instauração do presente IPC;
encaminhe-se cópia integral desta portaria e da ata referida ao TCE/Pi e TCU, solicitando- se aos mesmos manifestação sobre a proposta
descrita e sobre disponibilidade para posterior realização de audiência, com a participação do município de Nossa Senhora de Nazaré/PI;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Município de Nossa Senhora deNazaré/PI
nomeia-se como secretário do presente ICP ,LAIZA DOS SANTOS CARVALHO,servidora efetiva 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 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MAURICIO GOMES DE SOUZA:9503030 1453
Assinado de forma digital por MAURICIO GOMES DE SOUZA:95030301453 Dados: 2020.07.30
17:58:31 -03'00'
RECOMENDAÇÃO n.º 002/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, Dr. MAURICIO GOMES DE SOUZA, 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 Resolução CNMP nº 164/2017 estabelece que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério
Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o
destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do
respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou
correção de condutas.
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CONSIDERANDO que a partir da Emenda Constitucional n.º 39/2002, que introduziu o artigo 149-A na CF/19881, os Municípios e o Distrito
Federal restaram autorizados a instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida como COSIP;
CONSIDERANDO que, visando facilitar a arrecadação, o parágrafo único do referido artigo facultou a cobrança dessa contribuição na fatura de
consumo de energia elétrica, o que foi adotado pelo Município de Campo Maior/PI, conforme o art. 6º, da Lei nº 026/20181;
CONSIDERANDO que o Município de Campo Maior/PI e a
1Art. 6º - É facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica emitida pela empresa concessionária ou
permissionária local, condicionada à celebração de contrato, termo de cooperação técnica, termo de parceria ou convênio.
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. celebraram contrato de prestação de serviços de faturamento, cobrança e
arrecadação da contribuição de iluminação pública (Contrato nº 047/2019-A), que prevê a realização de " encontro de contas", entre os
signatários, pelo que, ao invés de repassar ao município a integralidade dos montantes arrecadados, a concessionária retém parte do valor para
fazer frente ao pagamento da remuneração relativa ao fornecimento de energia elétrica que abastece a rede de iluminação pública2;
CONSIDERANDO que o contrato em lume prevê, ainda, que nos casos em que o produto da arrecadação da COSIP seja inferior ao das
despesas apuradas, o município autoriza a concessionária a descontar o saldo devedor no próximo repasse subsequente, ou na ausência de
saldo, a inclusão do saldo devedor em qualquer conta contrato de titularidade do município;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 026/2018, que institui a COSIP no Município de Campo Maior, em seu art. 12, §1º, veda expressamente
qualquer tipo de compensação ou encontro de contas de valores devidos a título de COSIP, com a seguinte redação:
Art. 12. §1º Não será permitida qualquer tipo de compensação ou
encontro de contas de valores devidos a título de COSIP, devendo os valores arrecadados serem integralmente repassados para a conta do
Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim;
CONSIDERANDO que as cláusulas do contrato nº 047/2019-A violam, além do art. 12, §1º, da Lei Municipal nº 026/2018, os artigos 62 a 64, da
Lei nº 4.320/643,
2 Contrato nº 047/2019-A: VII - Das Obrigações do Município: (IV) O MUNICÍPIO desde já autoriza a CONCESSIONÁRIA, de forma irrevogável e
irretratável, a deduzir do produto da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública, através de encontro de contas, os valores suficientes
para a liquidação de quaisquer obrigações do MUNICÍPIO para com a CONCESSIONÁRIA, relativos ao fornecimento de energia elétrica que
abastece a rede de Iluminação Pública, à prestação dos serviços de cobrança e arrecadação da COSIP e aos encargos financeiros destinados a
suprir a expansão e modernização da rede que atende ao Sistema de Iluminação Pública.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Art. 63. A liquidação da despesa
consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
- a nota de empenho;
- os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
já que permite o pagamento de despesas sem prévia liquidação, bem como o art. 5º, da Lei nº 8.666/934, já que quebra a ordem cronológica de
pagamentos, comportamento que mereceu tipificação penal5. Além disso, impede os municípios de conferirem previamente os valores cobrados;
CONSIDERANDO que a liquidação serve exatamente para evitar a realização de pagamentos indevidos, mediante conferência prévia não só
dos valores lançados pelo credor, mas também da prestação do serviço conforme o acordado. Porém, no "encontro de contas", como a
concessionária retém o que lhe entende devido, primeiro o município paga para depois questionar eventuais cobranças indevidas, vicissitude que
destoa do processo de pagamento estabelecido pela Lei nº 4.320/64, configurando verdadeiro pagamento antecipado;
CONSIDERANDO que a prática do "encontro de contas" quebra os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade, que obstam o
tratamento privilegiado de alguns credores em detrimento de outros, tendo em vista que a concessionária desfruta de posição extremamente
vantajosa em relação aos demais credores do município de Campo Maior/PI, praticando verdadeiro apoderamento de recursos públicos,
retirando-os do sujeito público a que foram destinados por imperativo constitucional;
CONSIDERANDO que o administrador não possui a livre disposição sobre os bens e interesses públicos, que pertencem a toda a coletividade,
pelo que não é possível, em regra, renunciá-los, transferi-los ou negociá-los;
CONSIDERANDO que o art. 58, I, da Lei nº 8.666/93, confere à Administração a prerrogativa de modificar, unilateralmente, os contratos
administrativos, para melhor adequação às finalidades de interesse público;
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.
Art. 5ª Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o
disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens,
locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das
datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada.
Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a
execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos
instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art.
121 desta Lei:
Pena-detenção, de dois a quatro anos, e multa.
CONSIDERANDO que a COSIP é espécie tributária própria, portanto elemento originário da receita pública municipal, que, uma vez instituído,
enseja dever ao gestor público municipal de zelar e impor sua arrecadação, sob pena de renúncia, que pode configurar ato de improbidade
administrativa;
CONSIDERANDO que é vedado ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa;
CONSIDERANDO que a administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos, conforme Súmula STF 473.
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, ao Prefeito Municipal
de Campo Maior/PI, Sr. JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO, à luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que, notadamente:
retifique/rescinda o Contrato nº 047/2019-A, celebrado com a EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sucessora da CEPISA Companhia energética do Piauí, no que tange ao item VII - Das Obrigações do Município, subitem (IV), vedando a prática do "encontro de
contas", de modo que toda a receita arrecadada via COSIP seja revertida em favor do município de Campo Maior/PI, para posterior liquidação e
pagamento dos valores devidos à concessionária.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação
ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente, ficando ciente de que a inércia será interpretada como NÃO ACATAMENTO A
PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
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(a)constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
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,
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 à EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ, por seu presidente, e ao MP de Contas - TCE/PI para conhecimento e providências.
Autue-se e registre-se em livro eletrônico próprio. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MAURICIO GOMES DE SOUZA:95030 301453
Assinado de forma digital por MAURICIO GOMES DE SOUZA:95030301453 Dados: 2020.08.24
09:38:58 -03'00'
IC nº 007/2020.000172-063/2019
RECOMENDAÇÃO n.º 003/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, Dr. MAURICIO GOMES DE SOUZA, 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 Resolução CNMP nº 164/2017 estabelece que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério
Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o
destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do
respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou
correção de condutas.
CONSIDERANDO que a partir da Emenda Constitucional n.º 39/2002, que introduziu o artigo 149-A na CF/19881, os Municípios e o Distrito
Federal restaram autorizados a instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida como COSIP;
CONSIDERANDO que, visando facilitar a arrecadação, o parágrafo único do referido artigo facultou a cobrança dessa contribuição na fatura de
consumo de energia elétrica, o que foi adotado pelo Município de Campo Maior/PI, conforme o art. 6º, da Lei nº 026/2018[1];
CONSIDERANDO que o Município de Campo Maior/PI e a EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. celebraram contrato de
prestação de serviços de faturamento, cobrança e arrecadação da contribuição de iluminação pública (Contrato nº 047/2019-A), que prevê a
realização de "encontro de contas", entre os signatários, pelo que, ao invés de repassar ao município a integralidade dos montantes arrecadados,
a concessionária retém parte do valor para fazer frente ao pagamento da remuneração relativa ao fornecimento de energia elétrica que abastece
a rede de iluminação pública[2];
CONSIDERANDO que o contrato em lume prevê, ainda, que nos casos em que o produto da arrecadação da COSIP seja inferior ao das
despesas apuradas, o município autoriza a concessionária a descontar o saldo devedor no próximo repasse subsequente, ou na ausência de
saldo, a inclusão do saldo devedor em qualquer conta contrato de titularidade do município;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 026/2018, que institui a COSIP no Município de Campo Maior, em seu art. 12, §1º, veda expressamente
qualquer tipo de compensação ou encontro de contas de valores devidos a título de COSIP, com a seguinte redação:
Art. 12. §1º Não será permitida qualquer tipo de compensação ou
encontro de contas de valores devidos a título de COSIP, devendo os valores arrecadados serem integralmente repassados para a conta do
Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim;
CONSIDERANDO que as cláusulas do contrato nº 047/2019-A violam, além do art. 12, §1º, da Lei Municipal nº 026/2018, os artigos 62 a 64, da
Lei nº 4.320/64[3], já que permite o pagamento de despesas sem prévia liquidação, bem como o art. 5º, da Lei nº 8.666/93[4], já que quebra a
ordem cronológica de pagamentos, comportamento que mereceu tipificação penal[5]. Além disso, impede os municípios de conferirem
previamente os valores cobrados;
CONSIDERANDO que a liquidação serve exatamente para evitar a realização de pagamentos indevidos, mediante conferência prévia não só
dos valores lançados pelo credor, mas também da prestação do serviço conforme o acordado. Porém, no "encontro de contas", como a
concessionária retém o que lhe entende devido, primeiro o município paga para depois questionar eventuais cobranças indevidas, vicissitude que
destoa do processo de pagamento estabelecido pela Lei nº 4.320/64, configurando verdadeiro pagamento antecipado;
CONSIDERANDO que a prática do "encontro de contas" quebra os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade, que obstam o
tratamento privilegiado de alguns credores em detrimento de outros, tendo em vista que a concessionária desfruta de posição extremamente
vantajosa em relação aos demais credores do município de Campo Maior/PI, praticando verdadeiro apoderamento de recursos públicos,
retirando-os do sujeito público a que foram destinados por imperativo constitucional;
CONSIDERANDO que o administrador não possui a livre disposição sobre os bens e interesses públicos, que pertencem a toda a coletividade,
pelo que não é possível, em regra, renunciá-los, transferi-los ou negociá-los;
CONSIDERANDO que o art. 58, I, da Lei nº 8.666/93, confere à administração a prerrogativa de modificar, unilateralmente, os contratos
administrativos, para melhor adequação às inalidades de interesse público;
CONSIDERANDO que a COSIP é espécie tributária própria, portanto elemento originário da receita pública municipal, que, uma vez instituído,
enseja dever ao gestor público municipal de zelar e impor sua arrecadação, sob pena de renúncia, que pode configurar ato de improbidade
administrativa;
CONSIDERANDO que é vedado ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa;
CONSIDERANDO que a administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos, conforme Súmula STF 473.
RESOLVE:
RECOMENDAR, com vistas à prevenção geral, à EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por seu presidente, à luz do art.
37, caput, da CRFB/88, que, notadamente:
retifique/rescinda o Contrato nº 047/2019-A, celebrado com o Município de Campo Maior, no que tange ao item VII - Das Obrigações do
Município,
subitem (IV), vedando a prática do "encontro de contas", de modo que toda a receita arrecadada via COSIP seja revertida em favor do município
de Campo Maior/PI, para posterior liquidação e pagamento dos valores devidos à concessionária.
SOLICITAR, que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação
ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente, ficando ciente de que a inércia será interpretada como NÃO ACATAMENTO A
PRESENTE RECOMENDAÇÃO.
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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;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
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,
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 Município de Campo Maior/PI para conhecimento e providências.
Autue-se e registre-se em livro eletrônico próprio.
Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 24 de agosto de 2020.
MAURICIO GOMES DE SOUZA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
[1] Art. 6º - É facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica emitida pela empresa concessionária ou
permissionária local, condicionada à celebração de contrato, termo de cooperação técnica, termo de parceria ou convênio.
[2] Contrato nº 047/2019-A: VII - Das Obrigações do Município: (IV) O MUNICÍPIO desde já autoriza a CONCESSIONÁRIA, de forma irrevogável
e irretratável, a deduzir do produto da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública, através de encontro de contas, os valores suficientes
para a liquidação de quaisquer obrigações do MUNICÍPIO para com a CONCESSIONÁRIA, relativos ao fornecimento de energia elétrica que
abastece a rede de Iluminação Pública, à prestação dos serviços de cobrança e arrecadação da COSIP e aos encargos financeiros destinados a
suprir a expansão e modernização da rede que atende ao Sistema de Iluminação Pública.
[3] Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios
do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.
[4] Art. 5ª Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o
disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens,
locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das
datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada.
[5] Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a
execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos
instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art.
121 desta Lei:
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.

2.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI13142
Procedimento Administrativo Nº 33/2020
SIMP 000475-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a fixação de alimentos em favor do menor H. da R. C. dentro
das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800353-16.2020.8.18.0103 - Ação de Fixação de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 33/2020, SIMP nº 000475-229/2019, a qual gerou o
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processo nº 0800353-16.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Dê-se ciência ao denunciante.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 28 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Procedimento Administrativo Nº 34/2020
SIMP 000480-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a ação de alimentos em favor das menores M. H. R. dos S. e
N. M. R. dos S. dentro das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800356-68.2020.8.18.0103 - Ação de Fixação de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 34/2020, SIMP nº 000480-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800356-68.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Dê-se ciência ao denunciante.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 28 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Procedimento Administrativo Nº 87/2020
SIMP 000409-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a fixação de alimentos em favor da menor M. C. D. V. dentro
das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800354-98.2020.8.18.0103 - Ação de Fixação de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
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autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 87/2019, SIMP nº 000409-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800354-98.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Dê-se ciência ao denunciante.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 28 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Procedimento Administrativo Nº 102/2019
SIMP 000396-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a fixação de alimentos em favor da menor F. M. S. C. dentro
das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800355-83.2020.8.18.0103 - Ação de Fixação de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 102/2019, SIMP nº 000396-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800355-83.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Dê-se ciência ao denunciante.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 28 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Procedimento Administrativo Nº 30/2020
SIMP 000476-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
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Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a fixação de alimentos em favor dos menores J. V. F. L. e P.
H. F. L. dentro das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800351-46.2020.8.18.0103 - Ação de Fixação de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 30/2020, SIMP nº 000476-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800351-46.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Dê-se ciência ao denunciante.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 28 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020

2.22. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13143
Inquérito Civil n.º 23/2017
SIMP: 000453-174/2016
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Inquérito Civil nº 23/2017, instaurado para investigar eventual
descumprimento do preceito constitucional do concurso público nos municípios de São José do Divino, São João da Fronteira, bem como na
cidade de Piracuruca.
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado às fls. 09/11 dos autos, pelo município de São João da Fronteira, com o compromisso de realização
de concurso público na Câmara Municipal da cidade.
O município de São José do Divino, por meio da Câmara de Vereadores, também celebrou Termo de Ajustamento de Conduta, o qual repousa as
fls. 122 a 125 dos autos.
Despacho exarado às fls. 84/85 determinando as seguintes diligências: expedição de ofício aos três municípios requisitando a relação dos cargos
efetivos do legislativo municipal, com suas respectivas leis de criação, relação dos servidores ocupantes de cargos efetivos, relação dos cargos
comissionados, cópia da lei municipal que prevê a contratação de servidores pelo Poder Legislativo, relação dos contratados temporariamente,
certidão sobre o ano em que foi homologado o último concurso municipal para provimento de cargos no legislativo municipal e quantidade de
nomeações realizadas em função do último concurso, com especificação das nomeações realizadas para cada espécie de cargo.
Por meio das provas acostadas às fls. 99 a 119 dos autos, como juntada de cópia do diário oficial do município constando a publicação do
resultado oficial do concurso público e posteriormente juntando cópias das folhas de pagamento dos servidores, o legislativo de São João da
Fronteira comprova o cumprimento do acordo.
O município de São José do Divino também comprova o cumprimento do TAC celebrado por meio dos documentos juntados às fls. 138 a 172 dos
autos.
Não existindo prova nos autos de cumprimento do acordo por parte do legislativo municipal de Piracuruca, proferiu-se despacho constante na fl.
177-v, determinando a realização de reunião com o Presidente da Câmara Municipal da referida cidade.
Termo de reunião juntado às fls. 181/182, por meio da qual foi resolvido firmar um TAC, aditando o anterior, deflagrando procedimento licitatório
para contratar empresa para realização do certame.
TAC celebrado pela Câmara de Vereadores do município de Piracuruca constante nas folhas 56/58.
Despacho exarado à fl. 196 determinando o envio do TAC celebrado por Piracuruca para fins de homologação do Conselho Superior do
Ministério Público, o qual teve seu cumprimento certificado em fl. 197 (protocolo athenas nº 07010079948202071).
É o relatório.
Verifica-se que o arquivamento do presente inquérito civil é à medida que se impõe em virtude do presente já ter alcançado sua finalidade.
Há provas documentais nos autos pela comprovação da realização do concurso público e respectiva nomeação dos servidores pela Câmara
Municipal de Vereadores de São João da Fronteira e São José do Divino.
Com relação a cidade de Piracuruca, agora pela celebração do TAC, se faz necessário o acompanhamento do referido em procedimento
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extrajudicial próprio.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 10, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Comunique-se aos interessados da presente decisão, conforme art. 10, § 1º da Resolução nº23/2007 do CNMP.
Após, remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público.
Anotações e registros de praxe com baixa no SIMP.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 27 de abril de 2020.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
INQUÉRITO CIVIL n.º 23/2014
SIMP Nº 000039-174/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil nº 23/2014 instaurado com o objetivo de fiscalizar a utilização exclusiva dos 60% dos recursos anuais que
compõem o FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, no ano de 2014.
Expediu-se recomendação ministerial expedida as fls. 04 e 05 dos autos ao Prefeito Municipal de São José do Divino e a sua Secretária
de Educação.
A Prefeitura Municipal informou, à fl. 13 dos autos, que a folha de pagamento de pessoal do FUNDEB contempla tanto os profissionais em
efetivo exercício, quanto os do apoio técnico à docência e suporte técnico administrativo, que cumpre com a legislação vigente relativa
a aplicação de tais recursos e que iriam consultar o TCE sobre a possibilidade de elaboração da folha de forma desnucleada, com vias
a facilitar a fiscalização. Juntou ainda as folhas de pagamentos dos respectivos profissionais.
Reunião realizada às fls. 24 e 25 dos autos, presentes o membro ministerial e os integrantes do Conselho do FUNDEB, para fins de
acompanhamento do referido.
Mais diligências: requisitou-se a Secretária de Educação do município que encaminhasse a folha de ponto dos profissionais do magistério,
diários de classe e portarias de nomeação, as quais foram devidamente juntadas às fls. 34/ 274.
Solicitou-se então parecer técnico do CAODEC conforme fls. 319 a 323.
Novo ofício do Ministério Público solicitando informações acerca dos acúmulos indevidos, repousando à fl. 374 dos autos, a informação que foi
instaurado dois Processos de Apuração de Acúmulos de Cargos em desfavor das servidoras VERONICE GOMES MACHADO e RITA DE
CÁSSIA AMORIM.
Despacho exarado à fl. 375 dos autos, determinando a expedição de ofício ao município com cópia do parecer técnico do CAODEC para
fins de manifestação sobre as irregularidades constatadas.
A Prefeitura de São José do Divino, atendendo a requisição ministerial, oficiou os servidores a respeito das possíveis irregularidades para que
os mesmos apresentassem os documentos que se mostrarem necessários para ratificação da sua regularidade com a Administração
Pública Municipal, conforme foi disposto às fls. 390 a 475 dos presentes autos.
É o necessário.
Fundamento.
O município de São José do Divino informa que regularizou a situação de todos os servidores apontados no parecer técnico do CAODEC juntado
aos autos, fazendo menção, um a um, no ofício de fls. 390/475, para fins de apresentação de documentos, com o objetivo de poder
atestar sua regularidade perante a municipalidade.
Encontrando fundamento lógico e legal na referida resposta do município, concluo que não há fundamento para a propositura de ação
civil pública ou outra medida judicial ou administrativa no âmbito da competência do Órgão Ministerial, pois, o objeto de investigação
deste procedimento encontra-se regularizado, o que se faz provar por toda a documentação juntada aos autos.
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, o que faço com fundamento no artigo 06, § 2º, da
Resolução nº 179/2017.
Remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público.
Comunique-se aos noticiantes sobre a presente decisão.
Anotações e registros de praxe.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 25 de março de 2020.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 92/2020
SIMP: 000497-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 136/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Administrativo nº 92/2020, com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer
Unidade de Saúde do município de São João da Fronteira.
CONSIDERANDO que, em 30/01/2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
nacional", em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido infectadas como de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
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diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, inciso III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, inciso XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
em seu âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá
requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização";
CONSIDERANDO, ainda, que conforme art. 18, inciso IV, alínea "a", da referida lei orgânica do SUS, é atribuição dos Municípios a
responsabilidade pela execução dos serviços que integram a vigilância epidemiológica;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, em 19/03/2020, mediante o Decreto Estadual nº 18.895/2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado do
Piauí, ao passo em que a União reconheceu calamidade pública em âmbito nacional em razão da Pandemia da COVID-19, no dia seguinte
(20/03/2020), mediante Decreto Legislativo nº. 6/2020;
CONSIDERANDO a Portaria n.º 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a relevância epidemiológica e magnitude da pandemia e o aumento exponencial de casos suspeitos/confirmados e óbitos
causados pelo Covid-19 no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí lançou a Recomendação Técnica, datada de 02 de julho de 2020,
determinando que "pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde municipal ou estadual (Unidade Básica de
Saúde, Hospital de Pequeno Porte, Hospital Geral) deverão ser encaminhados com o resultado de teste (Teste Rápido ou RT-PCR), ou
cópia desse, anexado à ficha de regulação, para que possam ser admitidos no estabelecimento de saúde para o qual estão sendo
transferidos";
CONSIDERANDO a necessidade prevenir a contaminação dos funcionários e de outros pacientes, tanto do estabelecimento de origem quanto do
Hospital para o qual o paciente está sendo regulado;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR ao Sr. João Galberto Pereira dos Santos, Secretário de Saúde do município de São João da Fronteira, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, que adote providências no sentido de realizar
a testagem (Teste Rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do
município de Piracuruca, encaminhando o resultado do teste, ou cópia desse, anexado à ficha de regulação, para que possam ser
admitidos no estabelecimento de saúde para o qual estão sendo transferidos.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação ou encaminhada à fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme determina o art. 10 da Resolução nº 164/2017 do CNMP.
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, conforme
determina art. 11 da Resolução 164/2017 do CNMP.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 93/2020
SIMP: 000498-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 137/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Administrativo nº 93/2020, com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer
Unidade de Saúde do município de São José do Divino.
CONSIDERANDO que, em 30/01/2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
nacional", em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido infectadas como de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
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cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, inciso III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, inciso XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
em seu âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá
requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização";
CONSIDERANDO, ainda, que conforme art. 18, inciso IV, alínea "a", da referida lei orgânica do SUS, é atribuição dos Municípios a
responsabilidade pela execução dos serviços que integram a vigilância epidemiológica;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, em 19/03/2020, mediante o Decreto Estadual nº 18.895/2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado do
Piauí, ao passo em que a União reconheceu calamidade pública em âmbito nacional em razão da Pandemia da COVID-19, no dia seguinte
(20/03/2020), mediante Decreto Legislativo nº. 6/2020;
CONSIDERANDO a Portaria n.º 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a relevância epidemiológica e magnitude da pandemia e o aumento exponencial de casos suspeitos/confirmados e óbitos
causados pelo Covid-19 no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí lançou a Recomendação Técnica, datada de 02 de julho de 2020,
determinando que "pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde municipal ou estadual (Unidade Básica de
Saúde, Hospital de Pequeno Porte, Hospital Geral) deverão ser encaminhados com o resultado de teste (Teste Rápido ou RT-PCR), ou
cópia desse, anexado à ficha de regulação, para que possam ser admitidos no estabelecimento de saúde para o qual estão sendo
transferidos";
CONSIDERANDO a necessidade prevenir a contaminação dos funcionários e de outros pacientes, tanto do estabelecimento de origem quanto do
Hospital para o qual o paciente está sendo regulado;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR a Sra. Maria da Glória Oliveira Silva, Secretária de Saúde do município de São José do Divino, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, que adote providências no sentido de realizar
a testagem (Teste Rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do
município de Piracuruca, encaminhando o resultado do teste, ou cópia desse, anexado à ficha de regulação, para que possam ser
admitidos no estabelecimento de saúde para o qual estão sendo transferidos.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação ou encaminhada à fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme determina o art. 10 da Resolução nº 164/2017 do CNMP.
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, conforme
determina art. 11 da Resolução 164/2017 do CNMP.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 31 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 91/2020
SIMP: 000-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 135/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Administrativo nº 91/2020, com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer
Unidade de Saúde do município de Piracuruca.
CONSIDERANDO que, em 30/01/2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
nacional", em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido infectadas como de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
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CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, inciso III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, inciso XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
em seu âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá
requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização";
CONSIDERANDO, ainda, que conforme art. 18, inciso IV, alínea "a", da referida lei orgânica do SUS, é atribuição dos Municípios a
responsabilidade pela execução dos serviços que integram a vigilância epidemiológica;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, em 19/03/2020, mediante o Decreto Estadual nº 18.895/2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado do
Piauí, ao passo em que a União reconheceu calamidade pública em âmbito nacional em razão da Pandemia da COVID-19, no dia seguinte
(20/03/2020), mediante Decreto Legislativo nº. 6/2020;
CONSIDERANDO a Portaria n.º 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a relevância epidemiológica e magnitude da pandemia e o aumento exponencial de casos suspeitos/confirmados e óbitos
causados pelo Covid-19 no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí lançou a Recomendação Técnica, datada de 02 de julho de 2020,
determinando que "pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde municipal ou estadual (Unidade Básica de
Saúde, Hospital de Pequeno Porte, Hospital Geral) deverão ser encaminhados com o resultado de teste (Teste Rápido ou RT-PCR), ou
cópia desse, anexado à ficha de regulação, para que possam ser admitidos no estabelecimento de saúde para o qual estão sendo
transferidos";
CONSIDERANDO a necessidade prevenir a contaminação dos funcionários e de outros pacientes, tanto do estabelecimento de origem quanto do
Hospital para o qual o paciente está sendo regulado;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR a Sra. Rayane Fernanda Lemos, Secretária de Saúde do município de Piracuruca, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, que adote providências no sentido de realizar a testagem (Teste
Rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do município de Piracuruca,
encaminhando o resultado do teste, ou cópia desse, anexado à ficha de regulação, para que possam ser admitidos no estabelecimento
de saúde para o qual estão sendo transferidos.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação ou encaminhada à fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme determina o art. 10 da Resolução nº 164/2017 do CNMP.
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, conforme
determina art. 11 da Resolução 164/2017 do CNMP.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 17 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.23. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13145
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000334-172/2015(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
DANO AMBIENTAL INEXISTENTE - COMPENSAÇÃO REALIZADA.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 03 de agosto de 2013, mediante Portaria nº 18/2013, portanto, em trâmite há mais de 05
(cinco) anos, tendo sido herdado da 30ª Promotoria de Justiça, a fim de averiguar o aterramento de um córrego em terreno localizado na Avenida
Presidente Kennedy, nº 4940, bairro Morros, nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Foi realizada vistoria pelo Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, sendo encaminhado parecer técnico nº 52/2013, onde foram
narrados os problemas encontrados, como segue: "No local vistoriado foram observadas além da grande quantidade de entulho as margens da
avenida e do córrego que a corta e deságua em um grande lago. (Imagem 02 - anexa). A existência de uma disposição inadequada de grande
quantidade de material de aterro o qual esta provocando graves danos ambientais à APP, em razão da sobreposição de areia, pedras e outros
tipos de materiais diversos que se inicia a partir das margens da Avenida e avança até as margens do córrego, fato este causador de provável
aterramento a montante e de consequente assoreamento a jusante do córrego e do lago". (sic) (Fls. 10/17).
O Batalhão de Polícia Ambiental - BPA, também realizou vistoria no local e tal como constatado pelo Setor de Perícias do MPPI, observou-se
grande quantidade de entulho despejado às margens da Avenida Presidente Kennedy e do córrego que corta e deságua em um grande lago.
Constatou-se que: "O local fiscalizada trata-se de uma Área de Preservação Permanente, fica situada na Avenida Presidente Kennedy, tem como
vizinha do lado esquerdo, a Sra. Dalva Maria Santos de Sousa, proprietária da residência que margeia o córrego de águas naturais, conforme
documentos apresentados por ela. Em frente a APP existe uma parte da cerca que sai da frente da residência até um certo ponto onde foi
interrompida, a fim de que caminhões despejassem carradas de entulho." (sic) (Fls. 24/30).
Empós, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, realizou vistoria aos 16/09/2013 no local, referente à denúncia de danos
em área de APP (Área de Preservação Ambiental), isto é, aterramento de um córrego.
Consta no documento apresentado pela SEMAM, em face da vistoria realizada pela equipe de Monitoramento e Licenciamento Ambiental, que:
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"... em área fora de APP, não foi constatado aterramento do córrego e sim ocorreu a extração de 08 (oito) palmeiras, acima de 30 metros e,
portanto, fora da área de APP, mas passíveis de compensação pela retirada das árvores. No entanto, constatou que as margens do córrego que
corta a Av. Presidente Kennedy, próximo ao Zoobotânico não fora aterrado e não há predominância de vegetação arbustiva, em sua margem,
sendo que a LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012, Art. 4º: Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para
os efeitos desta lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha
do leito regular, em largura mínima de; diz que: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura devem ser
preservados". (sic) (Fls. 20/21).
Por ocasião da vistoria feita pela SEMAM, foi firmado um termo de compromisso com a proprietária do imóvel (Sra. Cléia Maria) para fins de
compensação ambiental. (Fls. 55/57).
Posteriormente, outra vistoria foi realizada pela SEMAM, aos 30/10/2013, onde ficou constatado que: " ... foi observado que existe grande
quantidade de material principalmente da construção civil, isto é, depositado às margens do córrego e no acostamento da avenida ao qual tem o
objetivo de aterrar uma depressão no terreno de propriedade da senhora Dalva Maria que limita-se com o córrego e que o mesmo foi depositado
sem controle e sem a devida autorização ou prévia comunicação aos órgãos competentes da prefeitura de Teresina". (sic) (Fls. 58/64).
A proprietária do imóvel informou que "... permitiu que caminhões despejassem grande quantidade de entulhos no local com o objetivo de aterrar
o terreno, sem preocupar-se com o desvio do curso natural do córrego, conforme fotos 4. No mês de junho foi realizada uma fiscalização por
parte da Gerência do Meio Ambiente da SDU Leste, aplicando um Auto de Infração, bem como Notificação e, a noticiada Sra. Dalva Maria Santos
de Sousa advertida e orientada a realizar a retirada de todo material estranho ao ambiente natural, porém conforme relatado por ela não foi
possível, pois para que o material fosse colocado lá não houve despesa, mas para retirá-lo a noticiada alegou não ter condição financeira para tal
providência". (Fls. 27).
Em audiência realizada aos 29/10/2013, (Fls. 45/47), a proprietária do imóvel informou que "... realmente solicitou que fosse despejado entulho
em seu terreno com o objetivo de preencher uma depressão que existe entre o muro e a avenida, no entanto para isso não pagou nem recebeu
nenhuma quantia. O Sr. Carlos Sousa Neto afirmou que a retirada de todo material, aproximadamente 200 m³, do terreno custará em torno de R$
7.000,00 (sete mil reais)". (sic) (Fls. 46).
Às fls. 118, consta Auto de Infração, lavrado em desfavor da proprietária do imóvel onde houve o dano ambiental, em face do aterramento
indevido de área próxima ao córrego.
Observa-se que o Termo de Compensação Ambiental referido pela SEMAM no documento às fls. 55/57, foi cumprido pelos compromissários,
Sra. Cléia Maria de Brito Magalhães e o Sr. José Deusdete Gomes, conforme consta nos documentos acostados às fls. 148/162.
Aos 22/04/2015, o Setor de Perícias do MPPI, realizou nova vistoria no local, onde foi observado que "... a disposição inadequada de grande
quantidade de material de aterro esta provocando graves danos ambientais à APP, em razão da sobreposição de areia, pedras e outros tipos de
materiais diversos, os quais já se encontram recobertos por vegetação, fato este causador de erosão em trecho que margeia a avenida e do
consequente assoreamento a jusante do córrego e do lago." (sic) (Fls. 77/82).
Foram realizadas outras diligências, tendo a SEMAM e SDU sido comunicadas para adoção de medidas mitigadoras dos danos ocorridos no local
vistoriado.
Em resposta, aos 24/11/2015, a SDU/Leste informou ao MPPI, que, "... conforme vistoria 'in loco', através da Gerência de Controle e
Fiscalização, a área em questão, já se encontra limpa e sem material de aterro no córrego". (Fls. 91).
O Setor de Perícias do MPPI, apresentou novo parecer técnico nº 104/2016, aos 29/08/2016 e constatou que: " ... Ocorreu no local uma
readequação da passagem das águas, onde o local de passagem das águas próximas (paralelas) a avenida foi aterrado e o canal perpendicular
a avenida agora direciona todo afluente para a galeria em direção a lagoa. A intervenção através de obra de macrodrenagem foi realizada no
local, resta saber se em períodos onde o pico de vazão for alto se a estrutura e nova configuração irá suportar.". (sic) (Fls. 99/104).
Se infere, portanto, do relatório elaborado pelo Setor de Perícias do MPPI, que foi realizada obra de macrodrenagem no local, confirmando-se,
assim, a informação apresentada pela SDU/Leste às fls. 91.
Assim, considerando que foi realizada obra de macrodrenagem no local, estando a área objeto desse procedimento, em recuperação, e não
havendo outras diligências possíveis, impõe-se a finalização do feito.
Logo, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a
finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente define degradação ambiental como "alteração adversa das características do meio ambiente" (art.
3°, inciso II), definição suficientemente ampla para abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações, às
atividades sociais e econômicas, à biosfera e às condições estéticas ou sanitárias do meio, que a mesma lei atribui à poluição.
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81) em seu artigo 3°, inciso III, conceitua poluição como sendo:
"III- (...), a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bemestar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
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devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 21 de Agosto de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000442-172/2015(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
MANEJO DE PNEUS INSERVÍVEIS.
Trata-se de procedimento instaurado pela 30ª PJ/Teresina, mediante a Portaria nº 16/2012, datada de 29 de junho de 2012, cujo objeto é "...
acompanhar o manejo adequado de pneus inservíveis utilizados no âmbito do Município de Teresina/PI, pois atualmente, a destinação desses
pneus tem sido o aterro controlado ou outros locais disponibilizados pela municipalidade, todos em desacordo com a legislação ambiental...".
Acostou-se documentação relativa aos autos, e expediu-se ofícios.
O procedimento visa atuação junto ao Município de Teresina para estruturação e implementação de sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
e, para tanto, atentar para o cumprimento da Resolução CONAMA 416/09 (Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por
pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências) e Instrução Normativa IBAMA nº 01/2010.
Preliminarmente, observa-se que o feito tramitou perante a 30ª PJ/Teresina até a data de 22 de outubro de 2015, quando, então, foi transferido à
24ª PJ, única que restou no âmbito do MPPI, na capital, com atribuição na área ambiental, herdando todo o acervo daquela.
Aos 09/04/2012, a Fundação Municipal de Saúde foi oficiada pelo MPPI, para apresentar esclarecimentos se o armazenamento de pneus
coletado pelo Centro de Zoonoses e encaminhados à empresa Bonfim Borrachas, localizada no bairro Angelim, atende ao disposto no art. 10 da
citada resolução, "... Considerando o que define o art. 2º, VI da Resolução CONAMA nº 416/09, quanto à destinação ambientalmente adequada
de pneus inservíveis: "...procedimentos técnicos em que os pneus são descaracterizados de sua forma inicial, e que seus elementos constituintes
são reaproveitados, reciclados ou processados por outra(s) técnica(s) admitida(s) pelos órgãos ambientais competentes, observando a legislação
vigente e normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos
ambientais adversos;" e "... Considerando que os pneus provenientes de borracharias são coletados pelo Centro de Zoonose, órgão vinculado à
FMS e que segundo o art. 10, parágrafo único, da Resolução, o armazenamento temporário de pneus deve garantir as condições necessárias à
prevenção dos danos ambientais e de saúde pública" ficando inclusive vedado o armazenamento de pneus a céu aberto.".
À SDU/Sul, requisitou-se informações sobre a existência de pontos de coleta de pneus usados; destino dado aos pneus inservíveis; quais
medidas adotadas a fim de compelir os revendedores de pneus, em articulação com os fabricantes e importadores de pneus, a dar destinação
adequada; etc.
Aos 02 de julho de 2012, foi expedida a Recomendação nº 012/2012 ao Município de Teresina, através da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano - SDDU/Sul, SEMPLAN, SEMAM, e ao IBAMA. (Fls. 12/17).
O Município de Teresina, aos 11/07/2012, informou que realizou reunião na SEMPLAN com os representantes das distribuidoras de pneus
(Cacique, Mônaco, São Francisco, Pneuaço), e ainda com a empresa Bonfim Borrachas (indústria de processamento de pneus usados, que
mantém convênio como a FMS para recebimento dos pneus usados), RECICLANIP (entidade sem fins lucrativos, criada pelos fabricantes de
pneus novos Bridgestone, Continelta, Goodyear, Michelin e Pirelli, para coleta e destinação de pneus inservíveis).
Informou ainda, que ofereceu em regime de comodato, um imóvel próprio, localizado na Vila Nova, região do Parque Anita Ferraz, zona leste,
para ser usado como "ecoponto" para armazenagem temporária de pneus inservíveis, que para lá serão destinados e guardados pelos
revendedores, com prazo de 6 (seis) meses para efetivação. (Fls. 22).
Consta às fls. 24/62 relação de todas as empresas que atuam neste município, no ramo de revenda de pneus, com seus respectivos endereços.
Foram realizados procedimentos fiscalizatórios, pelo IBAMA, da "Operação Pit Stop", relativa ao comércio, reforma e destinação de pneus
inservíveis, objetivando a fiscalização das empresas ligadas à indústria e comercialização de pneumáticos. Bem como verificação do
licenciamento ambiental, destinação de resíduos provenientes da atividade e da situação cadastral junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF),
tendo sido autuadas e notificadas as empresas com irregularidades. (Fls. 65/97).
A SEMAM apresentou informações quanto ao oferecimento do imóvel, em regime de comodato, para ser usado como "ecoponto" para
armazenagem temporária de pneus inservíveis enviados pelos revendedores e que todos os pneus estão sendo entregues na empresa Bonfim
Borrachas, empresa detentora de convênio com a FMS - Fundação Municipal de Teresina, a fim de que sejam beneficiados e os resíduos
recolhidos pela RECICLANIP. (Fls. 98).
Foi, então realizada vistoria pelo Setor de Perícias do MPPI, tendo este apresentado o Relatório de Vistoria nº 24/2012, 28/08/2012, fls. 101/105,
para averiguar a regularidade das instalações da empresa Bonfim Borrachas, observando que: "1) pneus e resíduos sólidos expostos ao ar livre,
inclusive depositados ao lado de uma residência, que também funciona como estabelecimento comercial; 2) descarregamento de pneus na
calçada, obstruindo-a".
Em razão disto, aos 24/01/2013, realizou-se audiência onde foi aventada a possibilidade de realização de parceria com empresa privada para a
reciclagem de pneus inservíveis e a criação de um depósito com condições de recebimento de pneus inservíveis. Além disso, orientou-se no
sentido de fechamento imediato da empresa Bonfim Borrachas e procuradas novas soluções para o problema. (Fls. 121/122).
Em audiência realizada aos 05/02/2013, foram estabelecidas determinações visando a solução da destinação dos pneus inservíveis (logística
reversa) e continuação da audiência aos 19/03/2013. Fls. 179/192 e 231/237. Nesta, estabeleceu-se que: "... 1) Durante o prazo de 06 (seis)
meses, a RECICLANIP utilizará um imóvel da Cacique Pneus, situada na BR-316, Km 9.3, para instalar uma estrutura de armazenamento
provisório de pneus, através de caçambas cobertas e após o prazo, apresentar solução definitiva; 2) retirada de pneus restantes na empresa
Bonfim Borrachas e compromisso desta em não receber mais pneus inservíveis das empresas associadas à RECICLANIP, a não ser que se
responsabilize pelo transporte e destinação final destes; 3) projeto de educação ambiental a ser desenvolvido pela Prefeitura municipal."; etc.
A RECICLANIP apresentou comprovação de cumprimento das obrigações acima mencionadas, retirando os pneus inservíveis do
estabelecimento da empresa Bonfim Borrachas, bem como apresentou Plano de Gerenciamento de Coleta, Armazenamento e Destinação de
Pneus Inservíveis para o estado do Piauí e material educativo elaborado para nortear a campanha educacional a encargo da Prefeitura. (Fls.
250/313 e 321/332).
Em prosseguimento, foram notificados diversos estabelecimentos comerciais (Armazém Paraíba, Atacadão, Maxxi Atacado, Hipermercado Extra,
HiperBompreço, Makro, para apresentação de informações relativas às medidas tomadas por estes, a fim de cumprir a obrigação de fazer
constante dos arts. 1º, §1º da Resolução CONAMA nº 416/2009 e 33, §§ 3º e 5º da Lei nº 12.305/2010. (Fls. 333/346).
A empresa "Atacadão" apresentou informações que a Aro Sports representa-a para os fins de recebimento e destinação final dos pneus e está
ciente dos procedimentos necessários à aplicação da política de logística reversa, tendo sido, portanto, determinada vistoria pela SEMAM no
local. (Fls. 424/425 e 426/427).
O Armazém Paraíba informou que firmou parceria com a empresa Rodão Auto Centro para realização gratuita de montagem dos novos pneus e
que os pneus usados são disponibilizados para a Prefeitura Municipal fazer o recolhimento, através da respectiva SDU. Apresentou declaração.
(Fls. 442/445).
A empresa Makro informou que fez parceria com a empresa CACIQUE PNEUS para esta fazer o recolhimento dos pneus das marcas por ela
representadas e a destinação final dos produtos e, ainda, a contratação da empresa ONIRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, para
prestação de serviços de consultoria para a elaboração de Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGRS), licenciamento ambiental,
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transporte, gerenciamento e destinação final de resíduos sólidos. (Fls. 449/455).
O estabelecimento COMERCIAL CARVALHO, apresentou informações e documentos acerca de parceria firmada com a empresa BONFIM
BORRACHAS (Fls. 543/561) e com a empresa TAGUATUR TRANPORTES acerca da coleta de resíduos sólidos (Fls. 688/671).
Foi realizada audiência aos 25/04/2013, deliberando-se às empresas que apresentem a forma como integrarão a logística reversa de pneus no
Estado do Piauí.
A RECICLANIP apresentou informações sobre a inauguração de ponto para coleta de pneus inservíveis em Teresina/PI, situado à Av. Pref. Wall
Ferraz, 15100 (BR 316 - Km 9.3), horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 07h às 11h e 13h às 16h30. Disponibilizou ainda
publicidade e o link do site para obtenção de informações (www.reclanip.com.br). Além disso, realizou Convênio de Cooperação Mútua com a
empresa CACIQUE PNEUS, acerca do ponto de coleta e responsabilizou-se em arcar com o ônus da transferência dos pneus coletados. (Fls.
466/478).
A referida empresa, CACIQUE PNEUS, informou, aos 08/05/2015, fls. 684, a disponibilização de área, durante 06 (seis) meses, prazo do
Convênio celebrado, para a instalação provisória de caçambas e operação de entrega, armazenagem, coleta e destinação ambientalmente
correta de pneus inservíveis.
A empresa BONFIM BORRACHAS, apresentou documentos acerca do Plano de Gerenciamento de Pneus e licenças de funcionamento. (Fls.
481/509).
Em audiência realizada aos 23/05/2013, a empresa BONFIM BORRACHAS informou que a RECICLANIP ainda não havia retirado todos os
pneus para destinação final na BR 316, tendo a referida associação se comprometido em assim proceder. Posteriormente, apresentou
comprovações das coletas realizadas em cumprimento, nas dependências daquela empresa, aos 28/05/2013. (Fls. 569/572).
Na mesma oportunidade restou deliberado que a RECICLANIP apresentasse informações até o dia 19/09/2013 sobre a instalação definitiva da
estrutura de armazenamento de pneus inservíveis, bem como o HiperBompreço e Makro, apresentassem o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos e vistoria a ser feita pela SEMAM nas empresas RODÃO AUTO CENTRO, IMPERAUTO e ARO SPORT. (Fls. 510/523).
Conforme a Instrução Normativa do IBAMA nº 01/2010, as empresas fabricantes e importadoras de pneus novos têm a obrigação de preencher o
Relatório de Pneumáticos - Resolução CONAMA 416/2009, informando suas atividades de produção, importação, exportação e envio de pneus
às montadoras de veículos novos, indicando as quantidades e unidades. Assim, o IBAMA apresentou Relatório de comprovação de destinação de
pneus inservíveis, existentes no Cadastro Técnico Federal - CTF, das empresas Bike do Nordeste S/A, Claudino S/A, Emtracol, Distribuidora
Sucesso Ltda e Giovanni Caland Brigido. (Fls. 602/603).
Aos 28/03/2016, foi solicitado às empresas: ATACADÃO, CLAUDINO S/A, ARMAZÉM PARAÍBA, BOMPREÇO SUPERMERCADO, MAKRO
ATACADISTA, GRUPO CARVALHO, EXTRA HIPERMERCADOS, 701/708, apresentação de informações sobre o cumprimento das obrigações
constantes no art. 1º, §1º da Resolução CONAMA nº 416/2009 e 33, §§ 3º e 5º da Lei nº 12.305/2010.
As respostas das empresas BOMPREÇO e MAKRO foram apresentadas, informando, em suma, sobre parcerias firmadas com a RECICLANIP.
(Fls. 713, 748/772).
Os autos foram enviados ao CSMP/PI, para fins de prorrogação do prazo de tramitação do procedimento, deferido aos 12/06/2017. (Fls.
776/781).
A empresa CARVALHO E FERNANDES LTDA, apresentou comprovante da destinação dos pneus inservíveis. (Fls. 864/874).
A empresa CLAUDINO S/A informou que a destinação dos pneus inservíveis está sendo feita à empresa Bon Fim Reciclagem, CNPJ nº
41.259.0001/44, demonstrando através de documentos, "a devida estruturação e implementação de sistema de logística reversa com relação aos
pneus... todos os pneus inservíveis anteriormente utilizados ou recebidos ... são encaminhados para a mencionada empresa, para fins de
reciclagem e fabricação de outros materiais úteis à sociedade... que a destinação de tais pneus (fabricação de cimento, gramado sintético para
campos de futebol/society, sofás e artefatos de borracha), bem como suas quantidades, encontram-se devidamente discriminadas nas
declarações/recibos que seguem anexadas...". (Fls. 935/973).
A Prefeitura Municipal, aos 14/09/2017, através da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e Gerência de Zoonoses, apresentou informações que:
"...a coleta, armazenamento e destinação adequada de pneumáticos (Resolução CONAMA Nº 258)... é executada em parceria entre a iniciativa
privada e os municípios, com a implantação de Ecopontos.".
Informou ainda que a FMS/GEZOON, "...mantém dois caminhões que realizam, diariamente, roteiros nas zonas norte, sul, leste e sudeste da
cidade, com o objetivo de recolherem pneumáticos dos estabelecimentos classificados como Pontos Estratégicos - Pes, "pequenas borracharias"
e das vias e logradouros públicos. Que tais pontos são registrados no SISPNCD - Sistema de Informação do Programa Nacional de Controle da
Dengue do Ministério da Saúde." Que, em Teresina, efetuou o cadastro de 1.140 (um mil cento e quarenta) PEs e, destes, 151 são pequenas
borracharias. (Fls. 837/861).
Além disso, "...celebrou convênio de assistência e cooperação com a Bonfim Indústria e Comércio Ltda, obrigação reciclagem dos pneumáticos
recolhidos pela Gerência de Zoonoses... Em 2016 recolhemos 90.000 (noventa mil) pneus, ... descartado ambientalmente adequadamente... os
pneus recolhidos e entregues na Borracharia Bonfim são reciclados por meio da trituração da borracha, retirada do aço e das fitas, confecção de
artefatos e outros...". (Fls. 803/804).
Documentos foram apresentados acerca da reciclagem. (Fls. 809/836).
Ressalta-se que a associação RECICLANIP permanece efetuando a coleta e transporte de pneus inservíveis junto ao galpão (coberto e fechado)
da empresa CACIQUE PNEUS, inclusive emitindo nota fiscal de simples remessa para àquela. (Fls. 902/932).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a
finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida, processo esse que está
ligado a alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas da
biodiversidade.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente define degradação ambiental como "alteração adversa das características do meio ambiente" (art.
3°, inciso II), definição suficientemente ampla para abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações, às
atividades sociais e econômicas, à biosfera e às condições estéticas ou sanitárias do meio, que a mesma lei atribui à poluição.
O Art. 1º, §1º da Resolução CONAMA nº 416/2009 dispõe sobre as obrigações que devem ser seguidas pelos distribuidores, os revendedores, os
destinadores, os consumidores finais de pneus:
"Art. 1º Os fabricantes e os importadores de pneus novos, com peso unitário superior a 2,0 kg (dois quilos), ficam obrigados a coletar e dar
destinação adequada aos pneus insensíveis existentes no território nacional, na proporção definida nesta Resolução.
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§ 1º Os distribuidores, os revendedores, os destinadores, os consumidores finais de pneus e o Poder Público deverão, em articulação com os
fabricantes e importadores, implementar os procedimentos para a coleta dos pneus insensíveis existentes no País, previstos nesta Resolução."
O art. 33, §§ 3º e 5º da Lei nº 12.305/2010 informa que os fabricantes, importadores e distribuidores de pneus são obrigados a estruturar e
implantar sistemas de logística reserva, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
A Lei Complementar nº 3610/2007 dá nova redação ao Código Municipal de Posturas e Outras Providências, dispondo em seu Art. 12 que "Os
estabelecimentos comerciais que vendem pneus de veículos devem receber os pneus usados que os compradores quiserem deixar e dar a
destinação adequada.".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprenssa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 02 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000001-172/2019(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA - INEXISTÊNCIA - OBRAS ENCERRADAS.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000001-172/2019 instaurado aos 07 de janeiro de 2019, instaurado com o escopo de apurar poluição
atmosférica, em terreno usado pela empresa Águas de Teresina, como depósito, localizado na Rua Antônio Monteiro, nº 1169, bairro Alvorada,
nesta capital..
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Foi solicitado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, realização de vistoria no local, com a finalidade de
comprovar a poluição existente no local.(fls. 09).
Todavia ofício não fora respondido, com isso foi expedido ofício à Águas de Teresina, com a finalidade de comparecerem a esta Promotoria de
Justiça para prestarem informações sobre a existência de poluição atmosférica. (Fls.14)
Aos 09 de outubro 2019 os representantes da empresa Águas de Teresina compareceram a esta Promotoria de Justiça, se comprometendo em
protocolar manifestação acerca da denúncia. (Fls. 15/16)
Em manifestação foi informado que "... não mais subsiste, porquanto as obras na região já foram finalizadas". (Fls. 17).
Entrou-se em contato telefônico com a denunciante, a qual informou que a obra já foi desativada, não causando assim mais transtornos e que por
conta disso não deseja mais prosseguir com o feito.(Fls. 74/82).
Assim, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento exauriu-se, vez que, as obras que existiam no local finalizaram e que a
reclamante não deseja mais continuar com o feito.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.
A poluição atmosférica se dá pelo aumento da quantidade de gás carbônico(CO2) que acentua o efeito estufa e contribui para o aquecimento
global, pelas partículas em suspensão no ar, provenientes de diversas fontes como, grãos de poeira, restos orgânicos de queimadas e de
incinerações, fuligem de combustíveis fósseis, esporos de fungos, grãos de pólen e outros. Também contribuem gases como monóxido de
carbono (CO, dióxido de enxofre (SO2), ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2) e hidrocarbonetos como o metano (CH4).
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
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no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 10 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000044-172/2018(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
POLUIÇÃO SONORA INEXISTENTE.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 19 de março de 2018, instaurado com o escopo de apurar suposta ocorrência de poluição
sonora decorrente das atividades do empreendimento "RESTAURANTE REALCE", localizado na Rua Rui Barbosa, nº 5819, bairro Mafrense,
nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Consta ofício nº 347/2018 apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, aos 25 de abril de 2018, o qual informa que "...
fora constatado o uso de fontes (caixas de som, TV e Drive BOX), ausência completa de documentação de licença ambiental, Alvará de
Funcionamento, Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros...", informou ainda em parecer conclusivo que "... o referido empreendimento
diuturnamente e constantemente fonte sonora em total desconformidade coma s legislações ambientais municipais, não tendo quaisquer
tratamento acústico na contenção de ruídos emanados por suas atividades..." (sic) (Fls. 08/15).
Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, Laudo Técnico de Vistoria nº 073/2018, aos 01 de agosto de 2018, o qual
informa que o empreendimento "... encontra-se com suas atividades ativa descumprindo a ordem de embargo emitida por este órgão ambiental
fiscalizador...". (sic) (Fls. 21/25).
Observa-se ofício nº 368/2019, apresentado aos 29 de maio de 2019 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, o qual solicita o
encaminhamento da demanda ao Batalhão de Polícia Ambiental - BPA, visto que a área onde é localizada o empreendimento é região de alto
índice de violência. (Fls. 43).
Verifica-se ofícios requisitórios nº 750/2019 e 770/2019, expedidos à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - DPMA e ao Batalhão de Polícia
Ambiental - BPA, respectivamente, requisitando vistoria, in loco, a fim de apurar a ocorrência de poluição sonora, bem como coibir e apurar
eventual crime ambiental, encaminhando relatório circunstanciado a esta Promotoria de Justiça. (Fls. 47/48).
Aos 24 de setembro de 2019, foi apresentado pelo Batalhão de Polícia Ambiental - BPA, relatório circunstanciado de diligência realizada no
empreendimento, o qual informa que "... encontrava-se em funcionamento o estabelecimento com som ambiente, não constatando nenhuma
irregularidade ou indício de crime ambiental...", "... apresentando documento de inscrição estadual em dias...", informou ainda que "... Diante da
verificação realizada in loco no Estabelecimento Restaurante Realce, está funcionando sem irregularidades...". (sic)(Fls. 49/54).
Em resposta a requisição ministerial, foi apresentado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - DPMA, relatório de ordem de missão, o
qual informa que "... o local se encontrava aberto, todavia sem nenhuma movimentação interna, que dificilmente ali teria alguam apresentação ou
evento naquela noite...", informou ainda que "... conforme a lei do silêncio não está irregular...". (sic)(Fls. 56/58).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a
finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Nos termos do Art. 3º, III da Lei Municipal nº 3.508/2006, verbis:
"Art. 3º: Para os efeitos desta Lei os níveis máximos de sons e ruídos, de qualquer fonte emissora e natureza, em empreendimento ou atividades
residênciais, comerciais, de serviço, institucionais, industrais ou especiais, públicas ou privadas, assim como em veículos automotores
obedecerão aos seguintes níveis conforme as zonas:
III - Nas Zonas Msitas:
a) 65 dB (sessenta e cinco decibéis) diurno;
b) 50 dB ( cinquenta decibéis) vespertino;
55 dB ( cinquenta e cinco decibéis) noturno."
Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
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Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 30 de Outubro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000125-172/2015(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL INEXISTENTE.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 10 de junho de 2005, mediante Portaria 065/2005 (Fls. 02), portanto, em trâmite há mais de
15 (quinze) anos, herdado da 30ª Promotoria de Justiça, que tem como finalidade apurar utilização irregular das margens do Rio Parnaíba em
área de APP (Áreas de Preservação Permanente), no perímetro compreendido do Loteamento Maria Alice ate o bairro Cerâmica Cil, nesta
Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Aos 08/06/2005, foi apresentado Ofício nº 460/05 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, encaminhando
laudo de vistoria técnica, onde observou-se se tratar de área de vazantes, explorada por vazanteiros (73 famílias) para plantio de roça. (Fls.
06/09).
Foram expedidos ofícios requisitórios nº 441/2005, nº 508/2005, nº 603/2005 e nº 46/2006 ao IBAMA, os quais solicitam a realização de vistoria
no local, a fim de que fossem demonstrados e individualizados a existência, dimensão e autoria dos crimes ambientais no local, bem como
encaminhar laudo circunstanciado a esta Promotoria de Justiça. (Fls. 12/15).
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, informou a esta Promotoria, aos 08 de Maio de 2007, que a
Presidente da Associação comprometeu-se em repassar a relação de todos os seus sócios para que, então, se procedesse às recomendações
cabíveis à utilização racional do espaço em questão. (Fls. 16).
Em prosseguimento, foram expedidos ofícios requisitórios aos órgãos competentes, quais sejam: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hírdricos - SEMAM, Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDR e ao Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI,
solicitando elaboração de estudo acerca da situação atual da área, englobando os aspectos relativos à existência e mensuração do eventual
dano ambiental. ( Fls. 39/41).
Foi apresentado, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hírdricos - SEMAM, o Relatório de Fiscalização nº 036/2016, que
informa a constatação da existência de cercamentos na APP, para cultivo de milho, banana, feijão, mandioca e demais exemplares; as áreas de
alvos de cercamento não estavam contíguas; havia separação feita em arame para cada espécie cultivada; dentre as áreas cercadas somente
uma não estava com a plantação visível, apenas o solo aparentava estar em fase de preparo para iniciar o cultivo; o terreno situado por trás da
área de proteção estava parcialmente preservado, não sendo possível detectar a retirada da vegetação em tal área, exceto na pequena estrada
que dava acesso aos locais de plantio.(Fls. 62/68).
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hírdricos - SEMAM apresentou ainda, o Ofício nº 1.516/2019 informando que "... Não foi
possível identificar indícios de uso irregular das margens do rio parnaíba no perímetro compreendido de acordo com o ofício nº 599 24ªPJ/MPPI...", informou que "... esta equipe técnica de vistoria, não encontrou indícios de uso irregular na área vistoriada, demarcada
na imagem de satélite que consta no registro fotográfico abaixo." (sic) (Fls. 118/122).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a
finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente define degradação ambiental como "alteração adversa das características do meio ambiente" (art.
3°, inciso II), definição suficientemente ampla para abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações, às
atividades sociais e econômicas, à biosfera e às condições estéticas ou sanitárias do meio, que a mesma lei atribui à poluição.
Desmatamento é o processo de destruição das florestas através da ação do homem. É a destruição, corte, abate indiscriminado de matas e
florestas, para comercialização de madeira, utilização dos terrenos para agricultura, pecuária, urbanização, qualquer outra atividade econômica
ou obra de engenharia.
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81) em seu artigo 3°, inciso III, conceitua poluição como sendo:
"III- (...), a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bemestar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprenssa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 11 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
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Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000165-172/2017(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
NÃO CONSTRUÇÃO DE LAGOA EM PRAÇA.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 01 de dezembro de 2017, herdado da 30ª Promotoria de Justiça, com a finalidade de apurar
a regularidade na construção de lagoa de contenção na Praça Jéssica Nogueira, localizada na Rua Adalgisa Paiva com Mundinho Ferraz, nesta
Capital.
Consta termo de audiência realizada aos 17 de novembro de 2017, restando deliberado à SEMDUH, informar sobre a intenção de construção da
lagoa de contenção, à SEMAM, informar se houve expedição de licença para execução da referida obra e à SDU/Leste, informar se há previsão
de utilização da Praça Jéssica Nogueira par a construção da lagoa de contenção. (Fls. 03/05).
Oberva-se manifestação da Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol e Vilas União - AMBMOSVU, a qual informa que "... ao tomarem
conhecimento da construção de uma lagoa de contenção a céu aberto na Praça Jéssica Nogueri Lima, expeaço circunscrito nas ruas Mudim
Ferraz, Adalgisa Paiva, Odílio Ramos e Senador Luiz M. R. Gonçalves, procuraram informações acerca da obra, uma vez que a comunidade não
foi procurada pelos órgãos públicos municipais responsáveis", informou ainda que "... Além disso, as águas das chuvas que passam na Avenida
Dom Severino, ficam num nível bem abaixo desse espaço, o que será necessário um grande desvio para que elas alcancem o local que hoje é a
praça da comunidade." . (sic)(Fls. 07/35).
Verifica-se Ofício nº 404/2015, apresentado pela SDU/Leste, o qual encaminha cópia da Licença Ambiental nº 01/15, Categoria Instalação,
referente a obra de Implantação de galerias (execução de drenagem da Macrobacia Poti Direita 12; PD - 12) nos bairros Jockey Clube, Horto
Florestal, Morada do Sol, São Cristóvão, Santa Isabel, Piçarreira, Comprida e Noivos, loocalizados na Zona Leste de Teresina. (Fls. 38/39).
Constata-se Memorando nº 508/2015, apresentado pelo Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, encaminhando parecer técnico e
análise sobre o Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDrU, o qual informa que "... os esforços direcionados para a elaboração do plano são
absolutamente válidos e aplicáveis...".(sic)(Fls. 40/44).
Consta ainda, manifestção apresentada pela Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol e Vilas União - AMBMOSVU, encaminhando em
anexo cópia da documentação referente aos beneficiamentos da Praça Jéssica Nogueira, as quais são: ofício ao Prefeito de Teresina, Ata da
Eleição da Diretoria da AMBMOSVU, abaixo assinado de moradores, Projeto de Intervenções e Planta Baixa da Praça Jéssica Nogueira com
fotos. (Fls. 46/87).
Às fls. 91, consta depacho ministerial determinando a expedição de ofício ao responsável pela SDU/Leste, para que apresente informações sobre
a construção da lagoa de contenção lacalizada na Praça Jéssica Nogueira, bairro Morada do Sol, nesta Capital.
Em prosseguimento, foi expedido o Ofício nº 262/2019 ao Superintendente da SDU/Leste, sendo este atendido aos 25 de março de 2019 através
do Ofício nº 300/2019, o qual informa que "... a obra de implantação de Macrodrenagem da Zona Leste de Teresina, nesta 1ª etapa, irá atender a
bacia compreendida estre a descarga no Rio Poti, nas imediações da Rua Alzira Pedrosa (noivos), se encaminhando até a Av. Senador Arêa
Leão, nas proximidades da Rua Professor Mário Batista. Portanto, não atingindo a praça localizada na Rua Adalgisa Paiva com Mundinho Ferraz
com qualquer tipo de intervenção..." (sic)(Fls. 97/99).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
As lagoas de estabilização são sistemas de tratamento biológico em que a estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação
bacteriológica (oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia) e/ou redução fotossintética das algas.
Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Esse processo está
ligado a alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas da
biodiversidade.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprenssa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 06 de Novembro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000202-172/2015(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
LICENÇAS APRESENTADAS E INÍCIO DAS OBRAS DA PONTE.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000202-172/2015 instaurado aos 14 de julho de 2014, mediante Portaria nº 53/2014, com a finalidade de
apurar a regularidade na construção da ponte sobre o Rio Poti, interligando a Av. Gil Martins à Av. José Francisco de Almeida Neto.
A Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público encaminhou Parecer Técnico n° 100/2014, aos 10 de novembro de
2014, com a finalidade de analisar o Estudo Ambiental além de outras considerações julgadas necessárias, sendo observado que o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) observou o artigo 65 do Código Florestal por completo, através de imagens de satélite foi constatado que a área
de edificações, encontra-se fora de área de APP. Foi recomendado que: "... caso o projeto de construção da ponte venha a aterrar a lagoa o
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licenciamento deve seguir o art. 65 do novo código florestal... Ainda não foi observado nenhum tipo de intervenção(aterramento) na área de APP
da Lagoa da Cajuína por parte do empreendimento...". (Fls. 13/24).
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, aos 04 de setembro de 2014, encaminhou cópia física do EIA/RIMA apresentado.
(Fls. 29/106).
Em resposta a requisição ministerial, a SEMAM encaminhou, aos 25 de novembro de 2015, cópias das Licenças Ambientais Previa e de
Instalação e o Relatório de Vistoria Técnica da referida obra, informou ainda que a compensação ambiental, citada no relatório, não foi realizada
pois estava sendo discutida com a Prefeitura de Teresina, foi apresentado ainda, pela SEMAM, a autorização de supressão vegetal. (Fls.
124/135).
Aos 09 de dezembro de 2015 a SEMPLAN, apresentou o Mapa de Situação das Áreas de Implantação da ponte que interligará a Av. Gil Martins e
a Av. José Francisco Almeida Neto, bem como prolongamento de acessos. (Fls. 137/138).
A Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público apresentou Parecer Técnico nº 004/2016, aos 02 de fevereiro de 2016,
no qual analisou os Projetos de Engenharia, o Estudo Ambiental e a Licença Ambiental, chegando a conclusão de que o Estudo Ambiental não foi
satisfatório, tendo em vista não demonstrar todos os impactos ocasionados, a Licença Ambiental não foi apresentada a Coordenadoria e a
Compensação Ambiental deve ficar a critério do órgão ambiental licenciador. (Fls. 154/158).
Foram juntados aos autos, documentos referentes a construção de uma ponte (Wall Ferraz II), interligando os bairros Ilhotas e São João - região
Centro e Sul à região Leste ao Grande Dirceu - sendo esses documentos: a Licença para Execução de Obra, o Estudo de Impacto Ambiental e o
Projeto Preliminar de Ampliação da Ponte Wall Ferraz. (Fls. 159/273).
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encaminhou cópia das Licenças Ambientais Prévia e de Instalação e o Relatório de Vistoria Técnica
com relação as obras de prolongamento da Avenida Marginal Poti Sul, no trecho compreendido entre a Av. Marechal Castelo Branco e a ponte da
Avenida Gil Martins. (Fls. 274/287).
Por meio de e-mail, o representante da SEMAM encaminhou cópias da Licença Ambiental de Instalação da construção e implantação da Ponte
sobre o Rio Poti e seus acessos ao longo da Av. Gil Martins e Av. Cajuína. (Fls. 334/335).
Em resposta a requisição ministerial a SEMPLAN encaminhou Relatório Informativo da SDU/Sul, acerca da implantação de obra da Marginal Poti
Sul, com os seguintes esclarecimentos:
"... Não havendo resposta do órgão responsável, esta Superintendência, em 29/01/2019, visando o início no trecho especificado, licenciou a
instalação da obra e a supressão vegetal do local por meio de trâmite realizado com a Secretaria de Meio Ambiente. A supressão vegetal foi
então iniciada, bem como os serviços de implantação de bueiros...". (Fls. 342/352)
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Ponte é uma construção que permite interligar ao mesmo nível, pontos não acessíveis separados por rios, vales, ou outros obstáculos naturais ou
artificiais, sendo construídas para permitirem a passagem sobre o obstáculo a transpor, de pessoas, automóveis, comboios, canalizações ou
condutas de água.
Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Esse processo está
ligado a alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas da
biodiversidade.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprenssa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 30 de Outubro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000297-022/2017(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 02 de maio de 2016, tendo sido instaurado pela 35ª Promotoria de Justiça, e encaminhada a
24ª Promotoria de Justiça aos 03 de agosto de 2018, tendo como objeto de apurar possíveis irregularidades quanto a construção de imóvel em
relação à obstrução de calçada por blocos de cimento na conjunção da Rua Coelho de Resende e Avenida Frei Serafim, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
A Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí encaminhou Relatório de Vistoria Técnica nº
109/2016, o qual informou que: "... observou-se que toda a calçada e os blocos que a compuseram já estavam finalizada, sem haver no momento
qualquer tipo de obstrução...". (Fls. 09/11).
Foi realizada Vistoria Técnica nº116/2016 pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, concluindo que existem algumas
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inconsistências entre a situação atual da calçada em questão e a Lei Complementar Municipal nº 4522. (Fls. 21/31).
Foi solicitado a SDU/Centro-Norte informações se o problema existente persiste, a qual informou, por meio do Ofício nº 827/2019, sobre decisão
judicial "... concedendo tutela de urgência em favor do empreendimento Humanas Assistência Medical Ltda, exigindo do município a suspensão
das Notificações e Auto de Infração expedidos, bem como se abstenha de promover novas autuações em razão das hastes de concreto e que
seja permitida a manutenção das referidas hastes..." . (Fls. 43).
Consta no procedimento cópia da decisão judicial do Processo nº 0027514-59.2016.8.18.0140, a qual diz que: "... constatado que foi reservado
um espaço considerável exclusivamente para o trânsito de pedestres, posto que os carros não conseguem mais estacionar no local. O art. 62 do
referido diploma dispõe que a faixa de passeio deve ter largura mínima de um metro e vinte centímetros. O requerente conseguiu provar que o
espaço destinado a passeio mantido no local supera por muito tal medida, de forma que não descumpre a legislação municipal... CONCEDO a
tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar a SUSPENSÃO das notificações e Auto de Infração expedido pelo Requerido... que o réu
se abstenha de promover novas autuações em razão das hastes de concreto e que seja permitida a manutenção das referidas hastes..." (Fls. 45).
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe e, inexistindo outros
elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de
Termo de Ajustamento de Conduta, faz-se imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei Complementar nº 3610/2007, dá nova redação ao Código Municipal de Posturas, versa em seu Capítulo III sobre a utilização dos
logadouros públicos, mostrando em seu art. 62 quando a Prefeitura Municipal pode permitir a ocupação do passeio público:
A Prefeitura Municipal pode permitir a ocupação de passeios públicos com mesas, cadeiras ou outros objetos, consideradas as seguintes
exigências:
"Art - 62: I - ocupação do passeio limitada à testada do estabelecimento;
II - trânsito público livre com faixa de passeio de largura não inferior a um metro e vinte centímetros;
III - observância das condições de segurança; e
IV - outras exigências julgadas necessárias, a critério do órgão municipal competente.
Parágrafo Único - O pedido de licença para colocação das mesas deve ser acompanhado de uma planta do estabelecimento, indicando a
testada, a largura do passeio e o número e disposição das mesas e cadeiras."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina, verbis:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 16 de Dezembro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000447-172/2015(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
APRESENTAÇÃO DE LICENÇAS.
Trata-se de Procedimento Preparatório, instaurado aos 01 de fevereiro de 2012, ou seja, tramita nesta promotoria há mais de 07 (sete) anos,
sendo transformado em Procedimento Preparatório em maio de 2014, por meio da Portaria nº 32/2014, com a finalidade de acompanhar a
instalação da Central de Tratamento de Resíduos de Altos/PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
O procedimento foi instaurado após manifestação da Comunidade Rural de Altos/PI, com o pedido para ser instaurado Inquérito Civil Público para
analisar os impactos ambientais a da instalação da Central de Tratamento bem como a responsabilidade criminal dos responsáveis da SEMAR,
foram apresentados diversos documentos para comprovar a denúncia realizada pela Comunidade, como imagens, cópias de atas de audiências
públicas, de licenças ambientais, parecer sobre o licenciamento ambiental e abaixo-assinado da comunidade que discordava com a implantação
da Central de Tratamento de Resíduos de Altos/PI. (Fls. 29/126).
Foi juntado aos autos o Programa de Monitoramento da Qualidade da Águas - PMQA, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, o
EIA/RIMA da Central de Tratamento de Resíduos de Altos/PI dos meses de março e janeiro. (Fls. 127/171).
Aos 07 de agosto de 2012 a SEMAR encaminhou ofício informando que: "... a analise dos Estudos Ambientais apresentados e as próprias
audiências resultaram na necessidade de complementação das informações dos estudos e do projeto técnico, as quais foram apresentadas pelo
empreendendo e analisadas por esta SEMAR, satisfazendo as exigências para liberação de Licença de Instalação do empreendimento, sem
prejuízo de nova audiência pública a ser realizada...". (Fls. 240).
Foi juntado aos autos do procedimento, a Lei Municipal de Altos nº 287/2012, tratando sobre a proibição da implantação de aterro sanitário num
raio de 15 km de residências, hospitais e mananciais hídricos do município de Altos/PI. (Fls. 241/242)
Em outubro de 2012, a Coordenadoria de Perícias do MPPI, realizou Parecer Técnico nº 11/2012, concluindo sobre a necessidade de alguns
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esclarecimentos: "... nenhuma ação remediadora foi observada no estudo... um bom exemplo a ser seguido de ação remediadora é o Projeto
CETESB - GTZ, Investigação para Remediação 1000 (anexo 5), o que sintetiza muito bem os processos a serem utilizados e oferece subsídios
para a concepção e detalhamento de um projeto de remediação... o Estudo de Impacto Ambiental apresenta em parte condições satisfatórias,
este possui entre suas propostas técnicas, muitas ações direcionadas a boa condução da CTR...". (Fls. 274/327).
Aos 26 de abril de 2013 a SEMAR encaminhou ofício nº 0261/13, com a cópia da Certidão de Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 012.0001.007109-4, a qual declarou a inconstitucionalidade por completo da Lei Municipal nº 287/2012. (Fls. 386/401).
Em parecer o Ministério Público do Piauí se mostrou favorável à suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 287/2012. (Fls. 403/406).
O Município de Altos, em resposta, informou que a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Altos compreende a implantação do Aterro
Sanitário de Resíduos Domiciliares para Codisposição de Resíduos Domiciliares e Industriais Classe II, que todos os projetos seguiram as
diretrizes estabelecidas pelas Normas Técnicas Brasileiras e legislações ambientais, encaminhou ainda cópia da Licença de Instalação, Alvará de
Construção emitido pela prefeitura de Altos, relatório com a análise do impacto ambiental e medidas mitigadoras de cada unidade do CTR e
Autorização de Supressão emitida pela SEMAR, da época em que foi realizado o desmatamento. (Fls. 431/473).
Em manifestação da Piauí Ambiental, foi mostrado o layout geral do empreendimento, foi reforçado ainda que "... o lençol freático está distante do
fundo da bacia de chorume e da 1ª célula implantada, sendo que o lençol freático não foi atingido. Desta forma, não há possibilidade de haver
contato direto entre os resíduos e as águas do lençol freático quando o aterro estiver em operação... Em relação à perfuratriz mencionada no
ofício nº12/2014, tal equipamento foi utilizado para a perfuração e instalação dos poços de monitoramento de águas subterrâneas ...", foi
apresentado ainda relatório fotográfico comprobatório. (Fls. 475/490).
A Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da OAB encaminhou Parecer Jurídico solicitando providências acerca da central
de tratamento de resíduos sólidos e aterro sanitário do Município de Altos. (Fls. 492/503).
A Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, realizou Parecer Técnico nº 99/2014, no qual informou que tendo em vista as
explicações da Piauí Ambiental, PMA e de outros documentos foi observado que os estudos ambientais do empreendimento são convincentes.
(Fls. 505/506).
A Fundação Municipal de Saúde encaminhou, aos 13 de janeiro de 2015, concluindo que: "... diante do que foi observado em campo e
considerando que não há operação de confinamento de RSU nas unidades executadas, não há como concluir que haja modificações no lençol
freático motivados pela implantação das unidades atuais do empreendimento. As unidades perfuradas no solo para determinação da qualidade
das águas no local (Poços de Monitoramento) não apresenta no momento estado que venha a contaminar o lençol freático. Finalizamos
concluímos que a denúncia da maneira como foi formulada pode ser considera improcedentes..." (Fls.512/523).
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, encaminhou aos 15 de janeiro de 2015 ofício nº 06/2015, informando que: "... A
Central de Tratamento de Resíduos Sólidos a ser instalada no município de Altos/PI, dista cerca de 5,7 km do limite da FLORA, zona de
amortecimento. Diante da não obrigatoriedade, a Secretaria Estadual do Meio do Piauí, não encaminhou ao ICMBio pedido de Autorização para o
Licenciamento Ambiental...". (Fls. 524/525).
A SEMAR encaminhou cópia dos seguintes documentos: "... parecer técnico datado de 13/06/2011 que fundamentou a expedição de licença de
supressão vegetal, parecer técnico datado de 29/03/2012 que fundamentou a expedição da licença prévia e de instalação, despacho datado de
10/07/2012 referente a análise das complementações do pedido de licença de instalação, ofício SMA nº 108/2012, informando ao empreendedor
as condicionantes da licença de instalação do empreendimento, licença de instalação nº D001036/12, parecer técnico datado de 04/09/2014, que
embasou a liberação da licença de operação, licença de operação nº D000874/14, parecer técnico datado de 10/10/2014 referente a prorrogação
da licença de instalação para as etapas complementares do empreendimento, prorrogação da licença de instalação e plano de gerenciamento de
resíduos sólidos...". (Fls. 526/577).
A Piauí Ambiental, encaminhou manifestação datada de 11 de setembro de 2014, juntada aos autos em 20/06/2019, informando que a CTR de
Altos é um empreendimento inteiramente privado, construído sem dinheiro público, anexou ainda todos os licenciamentos emitidos pela SEMAR,
relatório fotográfico do aterro e demais informações técnicas necessárias. (Fls. 590/603).
Em resposta à solicitação ministerial, a FUNASA encaminhou Parecer Técnico, com a seguinte conclusão: "... Entendido os esclarecimentos
iniciais concluímos que o local segue as recomendações técnica mínimas de um projeto de engenharia de implantação de aterro Sanitário e que
possível irregularidade do empreendimento não foram observadas devido o sistema ainda não ter entrado em operação... O local não é Lixão
com acentuados impactos ambientais negativos que caracterizam a má operação de disposição de resíduos ou rejeitos de forma não
recomendadas. Local com potencial de operar no destino final dos RSU e resíduos industriais...". (Fls. 609/620).
Aos 20 de fevereiro de 2018 a SEMAR apresentou cópia digitalizada do Processo de Licenciamento da Central de Tratamento de Resíduos de
Altos/PI, bem como em midias digitais dos estudos e projetos e documentos componentes da instrução processual. Em face das irregularidades
constatadas em Laudo de Vistoria da SEMAR, foi informado que com brevidade o empreendedor seria notificado, sob pena de suspensão da
Licença de Operação. (Fls. 635/657).
A Revita Engenharia S.A, aos 14/02/2019 encaminhou manifestação informando o que segue: "... quanto ao pedido de renovação, a empresa
apresentou ao órgão ambiental licenciador o respectivo Relatório de Desempenho Ambiental, demonstrando a implantação das medidas
migratórias e programas ambientais propostos no licenciamento. Destaca-se, contudo, que o empreendimento ainda não teve suas atividades
operacionais iniciadas... para que o empreendendo inicie a operação, é necessário receber a respectiva Ordem de Serviço do Poder Público
Municipal, que ainda não foi emitida... Vale mencionar que foi instaurado um inquérito civil com o mesmo objeto pela 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Altos, para investigar supostas irregularidades ambientais subjacentes à instalação e operação do empreendimento Central de
Treinamento de Resíduos de Altos - CTR Altos, que trata este inquérito...". (Fls. 683/297).
Aos 22 de abril de 2019, a SEMAR encaminhou ofício nº 0299/19, informando sobre a realização de vistoria, foi produzido Relatório de Vistoria
atestando o integral suprimento das falhas apontadas, os Auditores Fiscais Ambientais foram favoráveis a Prorrogação da Licença de Instalação
e a Renovação da Licença de Operação. (Fls. 701/702).
Foi juntado aos autos a Licença Ambiental de Operação referente a Central de Tratamento de Resíduos - CRT Altos/PI, com validade ate
16/04/2023.
Em contato com a 2º Promotoria de Justiça de Altos, foi informado que existia um Inquérito Civil Público com o mesmo objeto e que tal
procedimento foi judicializado.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Central de Tratamento de Resíduos Sólidos - CTRS é o lugar onde todos os tipos de resíduos encontram uma destinação final ambientalmente
adequada. Para realizar suas funções, a CTRS tem metodologia e tecnologia específica que varia em função das características dos resíduos
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tratados.
A Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), constitui-se em instrumento essencial na busca de soluções
para um dos mais graves problemas ambientais do Brasil, o mal destino dado aos resíduos sólidos, impondo a necessidade premente de
substituir os lixões a céu aberto por aterros sanitários como medida de proteção ambiental. Prevê ainda a prevenção e a redução na geração de
resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da
reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação
ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na impressa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Novembro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000502-172/2015(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA E COMPROVADA.
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 10 de dezembro de 2015, mediante Portaria 022/2015 (Fls. 02/04), a fim de verificar área
degradada atribuída ao empreendimento VALE DO PRATA EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL LTDA.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Aos 15/09/2015, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA autuou o referido empreendimento,
lavrando o Auto de Infração nº 9063372 - Série E, endereço sito à Chácara Santana, S/N, zona rural, Sudeste, Balneário Alegria, Povoado
Santana, neste município, por destruir 2,37Ha de vegetação nativa, objeto especial - preservação permanente (babaçu) sem autorização da
autoridade competente, aplicando multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Fls. 08/09).
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, apresentou Relatório de Fiscalização apontando a
destruição de mata de babaçuais, em cerca de 2,37Ha de área, em local dentro do terreno do balneário, todavia esclarecendo que a área
impactada está fora da Área de Preservação Permanante - APP do rio Poti. (Fls. 10/14).
Consta no referido Relatório de Fiscalização, que o empreendimento responsável pela destruição havia sido notificado anteriormente (ao Auto de
Infração) pela Prefeitura de Teresina e assinou Termo de Compromisso para recuperação da área degradada, sem lavratura de nenhum
sancionamento.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, informou ainda, que "...Na apuração dos fatos relativos a
conduta infracional, descobriu-se que a destruição da vegetação foi motivada pela implementação de uma bacia receptora de areia para o
funcionamento de um empreendimento de dragagem. Embora o processo de licenciamento da atividade de dragagem estivesse regular junto a
SEMAM, não havia autorização do órgão competente para a empresa executar desmatamento ou destruição da vegetação, muito menos dirigida
à vegetação de cocais típica no local...". (sic) (Fls. 11).
Conclui o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, no Relatório de Fiscalização (13/10/2015) que
houve irregularidades no local pela destruição de vegetação especialmente protegida pela Lei Estadual nº 3.888/83-Piauí e a necessidade de
"...recuperação imediata do local dentro do projeto e licenciamento das atividades de dragagem a ser observado pelos técnicos da prefeitura...".
(sic) (Fls. 11).
No dia 20/03/2017 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, apresentou nesta Promotoria, informações sobre a
apuração de danos ambientais ocasionados pelo desmatamento feito pelo empreendimento investigado, apontando que procedeu com a ação
fiscalizatória ao local referido e que: "... a) a área apresentava evidências de abandono, visto que a equipe técnica adentrou o terreno, executou a
visita técnica e não encontrou qualquer funcionário do empreendimento no local; b) existiam mudas plantadas na área de preservação
permanente - APP do rio Poti, segundo informações prestadas por técnicos que trabalharam na SEMAM e que acompanharam o caso, o termo
de ajustamento de conduta celebrado entre a empresa e a SEMAM previa que o empreendimento realizasse a recuperação da APP do rio
degradada em função das atividades recreativas realizadas no período de funcionamento do Balneário Alegria, no entanto devido aos sinais
claros de abandono as mudas plantadas estavam sendo recobertas por capim e ervas com alta capacidade de reprodução e dispersão; c) as
antigas construções da área recreativa do balneário, como por exemplo, piscinas e escorregas não foram retirados do local, possibilitando o
acúmulo indevido de água parada; d) a área onde ocorreu o desmatamento permaneceu inalterada.". Informando ainda, em seu parecer
conclusivo que: " Diante das observações feitas in loco foi possível verificar que, embora a APP do rio Poti tenha sido revegetada, através do
plantio de mudas, a recuperação não está sendo executada de modo correto, devido aos sinais de abandono do local. É necessário que seja
realizada a retirada de piscinas, escorregas, objetos e demais construções do terreno para evitar o acúmulo de água parada. E a recuperação da
área deve ser acompanhada de perto pelo empreendedor." (sic) (Fls. 32).
Aos 01/02/2017, a Prefeitura revogou as licenças ambientais concedidas ao Empreendimento "Vale do Prata". Vide Portaria nº 003, de 01 de
fevereiro de 2017. (Fls. 35/49).
Foi notificado o Empreendimento por esta Promotoria sendo a audiência realizada aos 10/11/2017, conforme se verifica às fls. 57/58, tendo sido
determinada, em audiência, a vistoria no local.
Apurou-se que houve audiência no Juizado Especial Criminal do Bela Vista em que o empreendimento aceitou Transação Penal em face da
prática delitiva, sendo esta devidamente cumprida. (Fls. 59/61).
Aos 13/11/2017, o empreendimento apresentou manifestação nesta Promotoria, informando, em síntese, que pretendendo ampliar seu
empreendimento, atuando no ramo da mineração, extração de areia, fez negociação para adquirir área onde funcionava o "Balneário Alegria" e
ao promover a limpeza da área para receber areia que seria extraída do rio Poti, retirou "algumas árvores (babaçu)", sem obtenção de licenças
dos órgãos competentes, tendo sido, então, penalizada pelo IBAMA e liquidado o Auto de Infração nº 4/2016 (processo nº 02020.000398/201566), como provam os documentos anexos.
Além disso, o empreendimento informou, na mesma manifestação, que a área fica fora da APP, tendo se comprometido com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, em promover o reflorestamento daquela área, firmando o TAC 01/2015 celebrado
aos 12/08/2015. (Fls. 99/102)
No referido TAC, constata-se as obrigações de: a) realizar a paralisação da atividade; b) apresentar licenciamento ambiental, bem como um
Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD e um Plano de Controle Ambiental - PCA, para a área da utilizada, em 30 dias contados da
assinatura; c) adotar medidas de contenção e correto direcionamento da água de retorno da draga para a caixa separadora de água e areia
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existente no local, próximo da caixa de areia, tubulando seu retorno para o rio, com a finalidade de evitar o despejo/direcionamento irregular das
águas residuais. (Fls. 101).
Aos 21/01/2016, a empresa solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, 400 (quatrocentas) mudas de
árvores de sombra para "dar início ao plantio e, consequentemente, ao cumprimento do acordo firmado entre as partes", (Fls. 104) e autorizado.
(Fls. 105/108).
Foi ainda apresentado o PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada (fls. 110/125) e o Plano de Controle Ambiental - PCA. (Fls. 126/160).
O Setor de Perícias do MPPI, apresentou o Parecer nº 103/2017, de 15/12/2017, referente à análise do cumprimento do PRAD apresentado pelo
empreendimento, constando que: "... no momento da vistoria, existiam funcionários no local fazendo a capina, as mudas existentes no local se
encontram em bom estado fitossanitário. Entretanto as antigas construções da área do balneário, ainda continuam no local, possibilitando o
acúmulo indevido de água". Segundo o funcionário do empreendimento que acompanhou a vistoria, "... tal estrutura da piscina ainda está sendo
usada para a irrigação das mudas e assim que tais espécimes se estabelecerem, toda a estrutura do balneário será desmobilizada". (Fls. 163).
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, atendendo determinação desta Promotoria, apresentou ao
empreendimento a Notificação nº 0121/2018, fls. 177, aos 14/03/2018, e novas informações: a) apresentação de Plano de Recuperação de Área
Degradada - PRAD; b) replantio de mudas, pois algumas apresentaram estado fitossanitário comprometido; c) retirada ou debasta do bambuzal,
que se encontra em área estável, fora do risco de erosão; d) descompactar o solo e plantio de mudas nativas na área que será retirada ou
debasta dos bambuzais. (Fls. 196/197).
A empresa apresentou manifestação, com documentos, fls. 207/214.
Observa-se, pois, às fls. 202, que a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM informou que a retirada dos
bambus provocará uma erosão, portanto, este Órgão Ministerial discorda quanto à retirada dos espécimes, embora exóticos.
Além disso, observa-se que o empreendimento procedeu ao replantio de mudas, apresentou o Plano de Recuperação de Área Degradada PRAD e o Plano de Controle Ambiental - PCA, comprovando o atendimento às requisições, bem como cumpriu com o Auto de Infração
consubstanciado na Transação Penal perante o Juizado Especial Criminal - Bela Vista.
Considera-se ainda, principalmente, que a supressão dos babaçus não ocorreu em Área de Preservação Permanente - APP, inexistindo danos à
área protegida por lei.
Por fim, a empresa promoveu a limpeza da área com a retirada dos tobogãs, e podas necessárias para preservar a área, se comprometendo a
fazer o desbastamento dos bambuzais que estão afastados da margem do rio Poti, conforme sugerido no laudo apresentado.
Isto posto, em que pesem os argumentos expostos pela nobre Conselheira Relatora às fls. 227/233, entende este Órgão Ministerial, data venia ,
que as razões do arquivamento apresentadas às fls. 222/224, são suficientes em ensejar a homologação pretendida, o que, de logo, requer,
reiterando-as.
Assim sendo, REITERO razões do ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público em epígrafe apresentadas às fls. 222/224, aos 18/06/2019,
pleiteando novamente a devida HOMOLOGAÇÃO, ou, em caso negativo, seja aplicada a Resolução do CSMP nº 03/2017, art. 15, XX.
De logo, encaminho os autos do Inquérito Civil Público nº 000502-172/2015 (com 238 folhas numeradas e rubricadas), solicitando, se acaso não
homologar o arquivamento ora reiterado, a designação de outro membro a atuar no citado procedimento diante do não homologação da
promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, conforme prescreve os arts. 10, §4º, II e 11 da Resolução nº 23/2007
do CNMP e o art. 39, §5º da Resolução nº 01/2008do Colégio de Procuradores de Justiça do MPPI.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 20 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000025-172/2018(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
POLUIÇÃO SONORA E ATMOSFÉRICA - INEXISTÊNCIA - ENCERRADAS AS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000025-172/2018 instaurado aos 06 de fevereiro de 2018, instaurado com o escopo de apurar poluição
sonora decorrente das atividades da oficina mecânica "MM Auto Center", localizada no cruzamento da Rua Clodoaldo Freitas, com a rua 13 de
Março, bairro Porenquanto, nesta capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Em atendimento à solicitação deste Órgão Ministerial, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, procedeu com
vistorias nos dias 13 de 27 de abril de 2018, ficando constatado que: "... a equipe de fiscalização informa que os valores das médias encontradas
estão DENTRO DA CONFORMIDADE dos padrões estabelecidos em Lei... quanto ao Licenciamento Ambiental o mesmo se encontra em
andamento na SEMAM..." (fls. 15/25).
Nos dias 20, 24 e 25 de Julho de 2018 a SEMAM realizou nova vistoria no empreendimento, com a seguinte conclusão: "... informa que a suposta
denúncia que o empreendimento passou a funcionar como ponto de lavagem de veículos não procede... Quanto á realização de novas aferições
sonoras, não foi possível realização das mesmas, logo nos três dias que a equipe fiscalizadora se dirigiu ao local, não se encontrou nenhum
barulho sendo emitido no local... Quanto ao Licenciamento ambiental o mesmo, se encontra em andamento na SEMAM..." (Fls. 36/46)
A Gerência de Vigilância Sanitária - GEVISA, comunicou aos 07 de agosto de 2018, por meio do Ofício nº 0105/2018, que o estabelecimento
possui apenas atividade mecânica, não havendo posto de lavagem no local, esclareceu ainda que o estabelecimento encontrava-se limpo. (Fls.
47//49)
Este órgão ministerial solicitou à SEMAM e ao DPMA realização de novas vistorias no local. (Fls. 70).
Em cumprimento à solicitação desta Promotoria de Justiça, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, informou que: "... foi instaurado Inquérito
Policial sob o nº 1790/2019, tendo como suposto autor do fato a empresa MM AUTOCENTER (Silva & Chaves) com o fim de apurar denúncia de
poluição sonora. Ao final das investigações, não ficou comprovada a autoria delitiva e e nem a materialidade do crime..."(ipsis litteris) (Fls. 74/82).
Em Relatório de Ordem de Missão da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, foi demonstrada a realização de duas diligencias nos dias
14/01/2020 e 15/01/2020, nas quais o estabelecimento encontrava-se fechado, sendo informado pela população que não funciona mais nada no
local. (Fls. 83/84).
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, realizou vistoria no dia 07 de janeiro de 2020, constatando que a referida empresa
não funciona mais no local .
Assim, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento exauriu-se, vez que, segundo vistoria, não existia poluição sonora e
atmosférica no local e que o mesmo encontra-se fechado.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Nos termos do Art. 3º, III da Lei Municipal nº 3.508/2006, verbis:
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"Art. 3º: Para os efeitos desta Lei os níveis máximos de sons e ruídos, de qualquer fonte emissora e natureza, em empreendimento ou atividades
residênciais, comerciais, de serviço, institucionais, industrais ou especiais, públicas ou privadas, assim como em veículos automotores
obedecerão aos seguintes níveis conforme as zonas:
III - Nas Zonas Msitas:
a) 65 dB (sessenta e cinco decibéis) diurno;
b) 50 dB ( cinquenta decibéis) vespertino;
55 dB ( cinquenta e cinco decibéis) noturno."
Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 11 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000036-172/2019(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no aos 15 de março de 2019, tendo por objeto apurar suposta comercialização de animais
sem autorização/licença para isto, no centro de Teresina - PI, próximo ao Mercado Central.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
A representante legal do empreendimento enviou manifestação com o intuito de firmar um Termo de Ajustamento de Conduta, com a alegação de
que: "... a Polícia Ambiental, estava recolhendo todos seus pássaros e mandando fechar o estabelecimento...". (Fls. 06/09).
Aos 10 de maio de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta com a empresa "Gaiolândia São Francisco (EPP)", no qual o
compromissário se comprometeu a: "... apresentar ... os documentos a seguir: I - Licença Ambiental e de Operação; II - Licença Sanitária; III Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros; Alvará de Localização e Funcionamento ... a título de compensação ecológica ambiental ...
promover o depósito do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO...". (Fls. 25/33).
Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta a representante legal do empreendimento encaminhou a esta Promotoria de Justiça os
documentos necessários para o funcionamento da empresa, quais sejam: Licença Sanitária, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Alvará de
Localização e Funcionamento, Anotação de Responsabilidade Técnica, Certidão de Acessibilidade, Certificado de Registro de Estabelecimento,
Certificado de Regularidade de Pessoa Jurídica, Licença Ambiental e de Operação, bem como o comprovante de depósito no valor de 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), em favor do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (Fls. 34/45)
Assim, verificando-se que não há outras diligências a serem realizadas, impõe-se o arquivamento do presente procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
De acordo com o Decreto Federal 97.632/89, é definido como o aglomerado de "processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais
se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
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Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 21 de Agosto de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000079-172/2016(h)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
Trata-se de Procedimento Preparatório, instaurado aos 27 de maio de 2016, mediante a Portaria nº 096/2016 (Fls. 02/03), a fim de apurar
denúncia de ausência de Certificado de Conformidade de Obra, bem como ausência de piso adequado para funcionamento do posto de
combustíveis, "TERESINA GÁS LTDA", localizado à Avenida Barão de Gurguéia, 1852, bairro Vermelha, nesta Capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Consta termo de denúncia, detalhando as ocorrências no empreendimento em questão, tais como ausência de Certificado de Conformidade da
Obra, bem como ausência de piso adequado (impermeável). (Fls. 04).
Verifica-se ofícios requisitórios aos órgãos competentes, quais sejam Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -SEMAM,
Gerência de Vigilância Sanitária Municipal - GEVISA e Corpo de Bombeiros Militar do Piauí - CBMEPI, requisitando apuração de regularidade do
estabelecimento objeto desse procedimento, bem como se o mesmo possui toda documentação exigida em lei. (Fls. 05/07).
Em resposta ao Ofício nº 706/2016, a GEVISA, através do gerente de Vigilância Sanitária Municipal, informa que a empresa possui licença
sanitária válida de acordo com as normas sanitárias vigentes (Fls.23).
Observa-se ainda, em resposta ao Ofício nº 707/2016, foi apresentado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, através da Diretoria
de Engenharia, o Ofício nº 083/2016, o qual informa que a empresa investigada está regularizada, conforme Registro Geral nº 149943 - CBMEPI
(Fls.55).
Cumpre observar que foi apresentado pela SEMAM, Laudo Técnico de Vistoria nº 029/2018, cujo parecer conclusivo apontou pela análise de toda
documentação apresentada, bem como pela constatação da troca de piso, sendo este adequado para o tipo de atividade exercida. (Fls.71/75)
Por conta disso, verificou-se que o objeto da instauração do presente procedimento, exauriu-se, vez que o empreendimento está cumprindo com
as nosmas impostas pela legislação, bem como não constam novas reclamações sobre os fatos denunciados.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a
finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Esse processo está
ligado a alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e flora natural, eventualmente causando perdas da
biodiversidade.
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
De acordo com o Decreto Federal 97.632/89, é definido como o aglomerado de "processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais
se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprenssa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 18 de novembro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000167-172/2019(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
ACATAMENTO DE RECOMENDAÇÃO
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000167-172/2019 instaurado aos 14 de novembro de 2019, com a finalidade de expedir recomendação
administrativa à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, recomendando a realização de laudo pericial nos Inquéritos Policiais para apuração de
crimes ambientais.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
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Aos 14 de novembro de 2019 foi expedida a Recomendação Administrativa nº 16/2019, recomendando à Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente - DPMA que "... nos Inquéritos Policiais para apuração de crimes ambientais, seja providenciado laudo pericial com relatório
circunstanciado sobre a situação da área, evidenciando a existência e a mensuração dos danos ambientais causados, bem como quais as
medidas e soluções cabíveis para reparação/mitigação dos danos ocorridos e para uma futura reparação material em pecúnia ...". (Fls.04/06)
A DPMA apresentou resposta referente ao acatamento da Recomendação Administrativa nº16/2019, na qual foi demonstrado evidentes esforços
por meio da Delegacia para apresentação de procedimentos investigatórios, tendo em vista que a DPMA solicita auxilio para os órgãos auxiliares
para realização dos laudos, bem como solicita a nomeação de peritos ad hoc para realização de perícias nos crimes com resultado naturalístico.
(Fls. 07).
Assim, este Órgão Ministerial entende que o objetivo da Recomendação expedida foi alcançado, razão pela qual determino o ARQUIVAMENTO
do procedimento, na forma legal.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, inexistindo outros elementos
que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de Termo de
Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 13 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000010-172/2017(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
EMPREENDIMENTO REGULAR - REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.
Trata-se de Procedimento Preparatório, instaurado aos 18 de janeiro de 2017, mediante Portaria 05/2017, portanto, em trâmite há mais de 02
(dois) anos, tendo como finalidade acompanhar o processo de instalação do empreendimento "ASSAÍ ATACADISTA" a fim de evitar a ocorrência
de danos ambientais na área.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Observa-se que a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste - SDU/Sudeste, enviou ofício a esta Promotoria de Justiça informando
que foram abertos os seguintes processos para instalação do empreendimento: Viabilidade Técnica, Consulta Prévia de Construção Comercial,
esta aprovada pela SEMDUH. (Fls. 13/14).
Foram juntados aos autos do presente procedimento, os seguintes documentos: Parecer Técnico da SEMDUH com relação ao projeto de
Drenagem das Águas Pluviais, ficha de protocolo para Alvará de Construção não Residencial, Licença Ambiental, protocolo de solicitação de
Licença Prèvia de Construção, Projeto Executivo de Arquitetura sobre a locação das árvores a serem plantadas, Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços da Construção Civil e Plano de Controle Ambiental. (Fls. 29/151).
Segundo Parecer Técnico emitido pela SEMAM, após vistorias no local foi constatado que: "... constatou-se a inexistência de outros animais, o
empreendedor esta apto a continuar com a supressão da vegetação de porte arbóreo autorizada pela SEMAM", a Secretaria informou ainda em
oficio que: "fica cancelado os efeitos da notificação". (Fls.162/167) .
Apresenta-se nos autos do procedimento Relatório de Monitoramento e Resgate da Fauna Silvestre. (Fls172/188).
Em manifestação enviada pela SEMAM foi informado que: "... o empreendedor informou que os documentos técnicos apresentados... foram
analisados e aprovados para implantação do empreendimento... a empresa contratou empresa de consultoria técnica especializada o qual
realizou o resgate destes animais no local destinado ... o Plano de Controle Ambiental e o Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção
Civil apresentados à Secretaria atende a legislação vigente...". (Fls. 192//193).
O empreendimento apresentou manifestação sobre a Licença de Instalação E.T.E, memorial descritivo da Estação de Tratamento de Esgoto e
ART de projeto e execução. (Fls. 208/225).
Conforme Despacho da SEMAM o empreendedor firmou Termo de Compensação Ambiental com a Secretaria, "...o referido termo de
compensação somente terá plena eficácia mediante o deposito do valor de R$ 65.724,14 (sessenta e cinco mil e setecentos e vinte quatro reais e
quatorze centavos", foi apresentado pelo "Assaí Atacadista" comprovação do pagamento da Compensação Ambiental." (Fls. 265/269).
Com relação ao projeto executivo de locação das árvores a serem plantadas no local e das condições e características do projeto arquitetônico, a
SEMAM, aprovou-o. (Fls. 271/276).
Foram apresentados documentos comprobatórios, tais como: Alvará de Construção, instrumento particular de contrato de locação comercial,
Alvará de Localização e Funcionamento, protocolo de licença para demolição, parecer técnico do Estudo de Impacto de Vizinhança, cópia de
processo que tramitava na SDU/Sudeste, dentre outros. (Fls.278/402).
Foram juntados aos autos pelo representante do empreendimento, Licença Ambiental Licença Sanitária, Alvará de Localização e Funcionamento
e Atestado de Regularidade. (Fls. 490/498).
Em resposta à requisição ministerial, a SEMAM encaminhou o Ofício nº 121/2018, apresentando cópia dos seguintes documentos: Licença
Ambiental, Termo de Compensação Ambiental nº 001/2017 e certidão de realização de compensação ambiental. (Fls. 504/516).
Assim, verifica-se que o objeto do procedimento exauriu-se, vez que o empreendimento encontra-se regularmente instalado, tendo inclusive
realizado a devida compensação ambiental e não fora constatada a ocorrência de outro dano ambiental.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
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IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente define degradação ambiental como "alteração adversa das características do meio ambiente" (art.
3°, inciso II), definição suficientemente ampla para abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar das populações, às
atividades sociais e econômicas, à biosfera e às condições estéticas ou sanitárias do meio, que a mesma lei atribui à poluição.
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81) em seu artigo 3°, inciso III, conceitua poluição como sendo:
"III- (...), a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bemestar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 31 de julho de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 000057-172/2020(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A. PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000057-172/2020 instaurado aos 19 de fevereiro de 2020, mediante Portaria nº 047/2020, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado BLOCO BARÃO DE ITARARÉ E BLOCO KEBRA KABEÇA, com estimativa de
público de 5000 (cinco mil) pessoas, o qual ocorreu no dia 25 de FEVEREIRO DE 2020, iniciando-se às 17h00min e encerrando às 00h00min, na
Praça Cultural Dirceu Arcoverde I, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requisição do Sr. RODRIGO MAXWEL SARAIVA SANTOS DE SOUSA, aos 02 de dezembro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento
de Conduta nº 30/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a
apreciação e aprovação da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ecológica, a veiculação de mídias referente ao projeto de
combate a poluição dos rios. (Fls. 05/10).
No entanto, não foi juntado ao procedimento documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação dos seguintes
órgãos: STRANS, SDU, GEVISA, CBM e SEMAM.
A título de compensação ecológica (Cláusula Sétima), foi solicitado ao Compromissário a doação de 11 (onze) "TELHA GALVALUME TRAP.
0,40x5000 MM IMP" até o dia 15 de março de 2020, estando o Compromissário no prazo, entretanto até o momento não foi realizado o
cumprimento.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 014/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 302020. (Fl. 20).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
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no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 11 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000143-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A. PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000143-172/2019 instaurado aos 09 de outubro de 2019, mediante Portaria nº 163/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado INTERMED 2019, realizado no Parque Meus Filhos, localizado na Av. Raul Lopes,
2355, bairro Noivos nos dias 12 e 13, e no dia 14 ocorrerá no Bosque da MOON, localizado na Av. Raul Lopes, n° 2757, bairro Ininga, das
21h00min às 03h00min, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição do Representante da BLR PRODUÇÕES, aos 10 de outubro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº
32/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e
aprovação da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ambiental e urbanística, a doação de Kit 4 Toners Hp para uso pela
impressora colorida desta Promotoria de Justiça, visto que o Ministério Público do Estado do Piauí não fornece este material. (Fls. 07/09).
Em cumprimento as Cláusulas Quarta, foi juntado ao procedimento a comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SEMAM. (Fls.
67 e 69).
A título de compensação ambiental e urbanística (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a doação de Kit 4 Toners Hp para uso pela
impressora colorida desta Promotoria de Justiça, visto que o Ministério Público do Estado do Piauí não fornece este material, tal compromisso
ainda foi cumprido satisfatoriamente pela parte.
Não foi juntada a documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação da STRANS, em cumprimento à Cláusula
Segunda do TAC, bem como não foi juntada comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SDU.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 004/2020, no SIMP n° 000041-172/2020, com o fito de acompanhar o
cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 32/2019. (Fl. 70).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000143-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A. PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000143-172/2019 instaurado aos 09 de outubro de 2019, mediante Portaria nº 163/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado INTERMED 2019, realizado no Parque Meus Filhos, localizado na Av. Raul Lopes,
2355, bairro Noivos nos dias 12 e 13, e no dia 14 ocorrerá no Bosque da MOON, localizado na Av. Raul Lopes, n° 2757, bairro Ininga, das
21h00min às 03h00min, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
Após requisição do Representante da BLR PRODUÇÕES, aos 10 de outubro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº
32/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação e
aprovação da STRANS, SDU e SEMAM, e a título de compensação ambiental e urbanística, a doação de Kit 4 Toners Hp para uso pela
Página 56

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 708 Disponibilização: Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020 Publicação: Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

impressora colorida desta Promotoria de Justiça, visto que o Ministério Público do Estado do Piauí não fornece este material. (Fls. 07/09).
Em cumprimento as Cláusulas Quarta, foi juntado ao procedimento a comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SEMAM. (Fls.
67 e 69).
A título de compensação ambiental e urbanística (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a doação de Kit 4 Toners Hp para uso pela
impressora colorida desta Promotoria de Justiça, visto que o Ministério Público do Estado do Piauí não fornece este material, tal compromisso
ainda foi cumprido satisfatoriamente pela parte.
Não foi juntada a documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação da STRANS, em cumprimento à Cláusula
Segunda do TAC, bem como não foi juntada comprovação de que o evento foi submetido a apreciação da SDU.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 004/2020, no SIMP n° 000041-172/2020, com o fito de acompanhar o
cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 32/2019. (Fl. 70).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000156-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000156-172/2019 instaurado aos 31 de outubro de 2019, com a finalidade de acompanhar a realização
do evento denominado VEM PRO PARQUE o qual ocorreu nos dias 07 a 08 de dezembro de 2019, iniciando-se às 18h00min e encerramento
previsto para às 00h00min, no Parque Potycabana, localizado na Av. Raul Lopes, s/n, Noivos, Teresina - PI, dentro do evento ocorrerá também
uma corrida de rua no segundo dia de evento (08 de dezembro) com início às 19h e percurso do parque Potycabana à Ponte Estaiada, TeresinaPI.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requisição da ASSOCIAÇÃO DE APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL MARIA DO AMPARO, aos 08 de novembro de
2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 35/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando
que a realização do evento foi submetida a apreciação e aprovação da STRANS, SDU, CBME-PI, GEVISA e SEMAM, e a título de compensação
ecológica, a doação de um "Decibelímetro Grava 30 Medição + Certif. Calibração + Maleta". (Fls. 27/33).
No entanto, não foram entregues documentos que comprovem a apreciação do evento pelos órgãos públicos supracitados até a presente data.
A título de compensação ecológica (Cláusula Décima-Quarta), foi solicitado ao Compromissário a doação de um "Decibelímetro Grava 30
Medição + Certif. Calibração + Maleta", que foi entregue no dia 22 de janeiro de 2019 mediante certidão. (Fl. 34)
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 012/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 35/2019. (Fl. 38).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
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Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 10 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000163-172/2019(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000163-172/2019 instaurado aos 13 de novembro de 2019, mediante Portaria nº 171/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento denominado 5° ENCONTRO DE SOM AUTOMOTIVO, o qual ocorreu campeonato de som
automotivo no dia 17 DE NOVEMBRO DE 2019, iniciando-se às 09h00min e encerramento previsto para até às 21h00min do mesmo dia, no
Parque de Exposição Dirceu Arcoverde (EXPOAPI), localizada na BR-343, nº 288, Teresina - PI.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requisição do Sr. ADELIO VLADIMIR CARVALHO NACIMENTO, CPF n° 920.413.533-68, aos 13 de novembro de 2019 foi firmado o Termo
de Ajustamento de Conduta nº 36/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do
evento foi submetida a apreciação e aprovação do CBM, SDU, SEMAM e GEVISA, e a título de compensação ecológica, a doação de 01 (uma)
"Mangueira 100 metros reforçada 1/2 duplo revestimento" e 01 (uma) "Decibelímetro Grava 30 Medição + Certif. Calibração + Maleta.", que
seriam doados aos órgãos auxiliares desta Promotoria de Justiça. (Fls. 06/09).
No entanto, não foi juntado ao procedimento nenhum documento comprobatório referente ao determinado nas cláusulas do TAC, bem como não
foi realizada a entrega dos bens de doação a título de compensação ambiental.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 010/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 36/2019. (Fl. 11).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 06 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000164-172/2019(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAR CUMPRIMENTO INTEGRAL DO TAC.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000164-172/2019 instaurado aos 13 de novembro de 2019, mediante Portaria nº 172/2019, com a
finalidade de acompanhar a realização do evento Festival Halleluya, que foi realizada no Estacionamento da Ponte Estaiada, localizada na Av.
Raul Lopes, no dia 30 de novembro de 2019, nesta capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
A Associação Shalom encaminhou a esta Promotoria de Justiça solicitação para ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta, para realização
do evento "Festival Halleluya". (Fls. 02/03).
Aos 13 de novembro de 2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 38/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar os
seguintes documentos: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, Plano de
Disciplinamento do Trânsito, Pano de Segurança Interno e Externo, Licença Ambiental, Licença Sanitária, Autorização da SDU, Atestado de
Regularidade do Corpo de Bombeiros e compensação ecológica. (Fls.06/10).
Foi juntado ao procedimento documentos comprobatórios do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, quais sejam:
1 - Cláusula Segunda - Cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos - comprovada pelos documentos de fls. 51/66;
2 - Cláusula Terceira - Cópia do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico e Arquitetura - comprovada pelos documentos de fls.
26/49;
3 - Cláusula Quarta - Cópia do Plano de Disciplinamento do Trânsito, no caso a STRANS informou por meio de despacho que: "...não há
interdição na via..." - comprovada pelos documentos de fls. 22;
4 - Cláusula Sexta - Cópia da Licença Ambiental, Autorização da SDU e Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros - comprovada pelos
documentos de fls. 21/24;
5 - Cláusula Sétima - Compensação ecológica - comprovada pela certidão de fls. 67/68 .
O material entregue a titulo de compensação ecológica, foi destinado à Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais - APIPA, com o
objetivo de tratamento e alimentação de animais resgatados nas ruas de Tersina, conforme termo de doação nº 004/2020. (Fls. 70/71)
Não foi apresentada documentação referente a Cláusula Quinta e ao item II da Clausula Sétima.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 002/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 44/2019. (Fls. 90/91).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 04 de Fevereiro de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000173-172/2019(w)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P. A. - ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório, instaurado aos 26 de novembro de 2019, mediante Portaria nº 187/2019 (Fls. 06/07), com a finalidade
de acompanhar a realização do evento denominado "DUATLHON", o qual ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2019, iniciando-se às 06h00min e
encerramento previsto para 17h00min, do prolongamento da avenida (Ponte Wall Ferraz) até a Av. Duque de Caxias (Atacadão), apenas no lado
do rio no sentido Ponte Wall Ferraz/Atacadão, nesta Capital;
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios e diligências expedidos.
Após requisição do Sr. Adriano Ferraz do Lago (Compromissário), aos 13 de novembro de 2019, foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta
nº 43/2019, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação
e aprovação da Superintendência Municipal de Transportes e trânsito - STRANS, Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU e
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, e a título de compensação ambiental, os seguintes materiais: 03 (três)
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caixas de Alopurinol 100 MG - 30 comprimidos - MEDLEY; 01 (um) fardo de sabão em pó; 01 (um) fardo de água sanitária e 20 (vinte) panos de
chão. (Fls 03/05 e 08/12).
Os objetos recebidos a título de compensação ambiental, foram doados para a ONG SARAPATINHAS, representada pela Sra. Thanandra Stefani
Borges Lima Félix, conforme consta no Termo de Doação nº 009/2019. (Fls. 19/20).
Em prosseguimento, foi juntada ao procedimento certidão informando que o Sr. Adriano Ferraz do Lago (Compromissário), apresentou
documentação referente ao cumprimento da cláusula 2º e 3ª, bem como realizou a doação dos materiais a título de compensação ambiental em
cumprimento à cláusula 5ª do Termo de Ajustamento de Conduta nº 43/2019. (Fls. 13/18).
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 001/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral da cláusulas
acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta nº 43/2019. (Fls. 22/23).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 04 de Fevereiro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº000068-172/2015(c)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
POLUIÇÃO SONORA - ATIVIDADES ENCERRADAS.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000068-172/2015, instaurado aos 30 de outubro de 2014, ou seja, em trâmite há mais de 05 (cinco) anos,
mediante Portaria nº 68/2014, a fim de apurar suposta ocorrência de poluição sonora decorrente da atividade de uma madeireira, localizada na
Rua Desembargador Pires de Castro, nº 3302, bairro Aeroporto, nesta capital.
Documentação relativa acostada aos autos. Ofícios expedidos.
O Batalhão de Policiamento Ambiental - BPA, realizou vistoria no dia 20 de março de 2015 no estabelecimento, chegando a conclusão de que os
níveis aferidos no empreendimento encontravam-se dentro dos níveis permitidos em áreas mistas, de acordo com o previsto na Lei Municipal nº
3508 de 25/04/2006. Além disso, segundo relato dos vizinhos, as atividades da madeireira não causavam incômodo algum (Fls.17/20).
Segundo Ofício nº 22/2015 enviado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, forma realizadas vistorias no
empreendimento, mas em nenhum momento foi constatada poluição sonora causada pelas atividades do mesmo (Fls. 21).
Aos 05 de Abril de 2016 foi realizada outra vistoria pela equipe da SEMAM, constatando que: "de acordo com o resultado da aferição sonora
realizada no ponto supracitado, constatou-se que os ruídos estão em conformidade com os padrões estabelecidos na lei... quanto à Licença
Ambiental exigida durante a vistoria, foi localizada nesta Gerencia de Meio Ambiente o Processo de nº 050-04550/2015 com entrada em
10/09/2015 solicitando a emissão de Licenciamento, tanto Ambiental quanto Sanitário" (Fls. 46/48)
A Diretoria de Engenharia do Corpo de Bombeiros Militar enviou Oficio nº 58/2016 informando que o estabelecimento encontra-se regularizado
junto ao órgão, dado que o mesmo possui Atestado de Regularidade, bem como foi informado pela Secretaria Municipal de Finanças que o
mesmo possui Alvará de Funcionamento regular (Fls. 70/71 e 81/82).
Aos 15 de agosto de 2017, foi realizada audiência e firmado termo de compromisso com o representante do empreendimento, ficando decidido
que o mesmo se comprometeria a: " ... fazer uma parede na extensão do galpão do empreendimento ... realizar o cumprimento das solicitações
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente concernente à documentação e procedimentos necessários a obtenção de Licença Ambiental ...
elaborar e apresentar nesta Promotoria de Justiça o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos..." (Fls. 137/139).
Foi apresentado pelo representante legal do empreendimento, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, conforme acordado em
audiência (Fls. 138/178).
Por meio de Laudo Técnico de Vistoria realizado pela SEMAM, foi informado que a empresa não encontra-se mais no endereço citado (Fls.
206/209).
Com isso, constata-se que o objeto do procedimento exauriu-se, vez que o empreendimento não encontra-se mais no local que deu ensejo ao
procedimento, bem como não foram relatadas novas denúncias sobre o empreendimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
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esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho
constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina, verbis:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
Nos termos do Art. 3º, III da Lei Municipal nº 3.508/2006, verbis:
"Art. 3º: Para os efeitos desta Lei os níveis máximos de sons e ruídos, de qualquer fonte emissora e natureza, em empreendimento ou atividades
residênciais, comerciais, de serviço, institucionais, industrais ou especiais, públicas ou privadas, assim como em veículos automotores
obedecerão aos seguintes níveis conforme as zonas:
III - Nas Zonas Msitas:
a) 65 dB (sessenta e cinco decibéis) diurno;
b) 50 dB ( cinquenta decibéis) vespertino;
c) 55 dB ( cinquenta e cinco decibéis) noturno."
De acordo com a Lei nº 4.955/2016 em seu artigo nº 3º C/C artigo 23, a zona pertence a ZR 02, utilizando as prerrogativas da ZC 06, ou seja, o
estabelecimento está localizado em zona comercial, sendo assim, permitida tal atividade.
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, diante informações prestadas
pela Procuradoria Geral do Município de ajuizamento de Ação Judicial em relação ao presente empreendimento, notadamente diante das
apurações realizadas por esta Promotoria de Justiça e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a
este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprenssa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 29 de Julho de 2019.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000009-172/2020(g)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
INSTAURAÇÃO DE P.A PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 000010-172/2020 instaurado aos 14 de janeiro de 2020, mediante Portaria nº 03/2020, com a finalidade
de acompanhar a realização do evento denominado BLOQUINHO DA KALOR, o qual ocorreu no dia 16 DE FEVEREIRO DE 2020, com
estimativa de público de quatro mil pessoas, iniciando-se às 16h00min e encerramento previsto para até às 01h00min do dia seguinte, no
estacionamento do Theresina Hall, localizado na Avenida Raul Lopes, 2727, Ininga, Teresina-PI.
Documentação relativa acostada aos autos.
Após requisição da KALOR PRODUÇÕES, PROPAGANDA E MARKETING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
08.926.069/0001-52, com sede na Rua Professor Alceu Brandão, nº 2750, bairro Monte Castelo, Teresina-PI, aos 14 de janeiro de 2020 foi
firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2020, no qual o compromissário se obrigou em apresentar documentação atestando que a
realização do evento foi submetida a apreciação e aprovação da STRANS, SDU, GEVISA, CBM e SEMAM, e a título de compensação ecológica
a doação 01 (um) kit com 10 unidades de "Tubos Transparentes (Material de Captura de Animais)". (Fls. 05/09).
Foi juntado ao procedimento documentação atestando que a realização do evento foi submetida a apreciação dos seguintes órgãos: STRANS,
SDU, GEVISA, CBM e SEMAM. (Fls. 10/70)
A título de compensação ecológica (Cláusula Quinta), foi solicitado ao Compromissário a entrega de 01 (um) kit com 10 unidades de "Tubos
Transparentes (Material de Captura de Animais)" no entanto esta Cláusula não foi cumprida até o momento.
Por conta disso, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 013/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento integral do Termo de
Ajustamento de Conduta nº 03/2020. (Fl. 71).
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
Entre as Leis Federais, a Lei dos Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.", em seu artigo 54, determina:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.
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Pena - reclusão, de um a quatro anos, além de multa."
Outras normas relevantes são as Resoluções CONAMA nº 1 e nº 2, de 8 de março de 1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as
normas técnicas da ABNT, para o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e a
segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora".
O art. 225 da Constituição Federal, em seu caput, assegura que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações."
De acordo com o art. 170, inciso VI da Carta Magna, o desenvolvimento de atividades econômicas deve ser sempre compatibilizado com a
preservação do meio ambiente, "inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação".
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 10 de Março de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

2.24. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13148
PORTARIA N° 04/2020 - NPC-MPPI
Teresina, 31 de agosto de 2020
O Coordenador do Núcleo das Promotorias Cíveis de Teresina, Dr. Antônio de Moura Junior, no uso de suas atribuições, com fulcro na
Constituição Federal, art. 127, I e 129; Na Lei Complementar n°. 75/93, arts. 6° e 8°; na Lei n°. 8.625/93, arts. 25 e 80; No Código Civil arts. 62 e
ss; e na Lei Complementar Estadual n°. 12/93, art. 46; na Lei Estadual n°. 5.401/2004; Lei da Transparência nº 12.527, de 18/11/2011; Ato PGJ
nº 03/2018; Ato PGJ nº 666/2017;
CONSIDERANDO que, conforme art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência expresso no caput do art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que as Promotorias do Núcleo Cível dever de zelar pelo bom funcionamento das Fundações e Entidades de Interesse Social
sob sua fiscalização, nos termos do art. 66 do Código Civil;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO que o art. 2º, § 5º, da Resolução CNMP nº 214/2020 dispõe o seguinte: "As unidades do Ministério Público brasileiro deverão
estabelecer planos de priorização e virtualização de procedimentos, otimizando os meios tecnológicos para realização de atos de trabalho
remoto, inclusive mediante cooperação entre as unidades do Ministério Público e entre estas e o Poder Judiciário" (grifo nosso);
CONSIDERANDO a existência de Sistema Eletrônico de Informações - SEI do Ministério Público do Estado do Piauí como sistema digital de
documentos e procedimentos administrativos da área meio, conforme art. 1º do Ato PGJ nº. 981/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de otimização, celeridade e economia dos procedimentos de prestação de contas anuais das fundações de
apoio de Teresina-PI, sobretudo porque envolvem diversos documentos e cópias de livros contábeis, além de dados do SICAP (Ato PGJ nº
666/2017), os quais são recebidos sempre em mídia (pendrive e CD);
CONSIDERANDO as diversas limitações que o momento atual de pandemia (COVID-19) tem levado, além do despertar para instrumentos
informáticos de facilitação;
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo nº 04/2020 - NPC/MPPI (SIMP n° 000019-339/2020), a fim de recomendar às Instituições
sem fins lucrativos de Teresina, as quais prestam contas com o Ministério Público do Estado do Piauí que, a partir da data da
publicação desta portaria, submetam as futuras prestações de contas através de protocolo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
conforme as instruções trazidas em recomendação a ser expedida.
PROVIDÊNCIAS:
a) seja expedida e amplamente publicitada recomendação às fundações de apoio da capital para que não mais prestem contas por meio físico,
somente através do sistema SEI, disponível no sítio eletrônico deste Órgão Ministerial, caso contrário serão devolvidas para a regularização;
b) ressalve-se que, muito embora as prestações de contas sejam recebidas pelo aludido sistema, a sua tramitação se dará exclusivamente pelo
sistema SIMP, onde poderão ser acompanhados pelos interessados;
c) após, juntem-se comprovantes de publicização da recomendação;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Nomeio para secretariar os presentes autos a servidora Roberta Passos Rocha (mat. 338).
ANTONIO DE MOURA JUNIOR
Promotor de Justiça
Coordenador do Núcleo das Promotorias Cíveis de Teresina

2.25. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI13150
INQUÉRITO CIVIL Nº 11/2020 - PORTARIA Nº 35/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto
no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Inquérito Civil e de Ação Civil Pública para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que Noticia de Fato nº 10/2019, autuada sob o SIMP nº 000194-201/2019, está com prazo vencido (art. 3º da Resolução do
CNMP nº 174/2017), sem possibilidade de nova prorrogação;
CONSIDERANDO que a supradita Notícia de Fato foi instaurada com base no Ofício nº 221/2019 - OMP/PI e noticia possível irregularidade na
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contratação de escritório de advocacia e de contabilidade pela Prefeitura de Cristino Castro, o que pode configurar, em tese, prática de
improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a conformação desta Portaria com o Enunciado de Orientação 07/2020 - CACOP, veiculado no Ofício Circular
06/2020/CACOP;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7° da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, na Resolução nº 23, de 17 de
setembro de 2007, e na Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, ambas do CNMP, CONVERTER a Notícia de Fato nº 10/2019 (SIMP 000194201/2019) em INQUÉRITO CIVIL nº 11/2020, determinando as seguintes diligências:
1. Converta-se no SIMP;
2. Autuem-se as peças já existentes, renumerando-as;
3. Comunique-se esta conversão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
4. Nomeio os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cristino Castro para secretariarem o feito;
5. Publique-se no DOEMPPI certificando nos autos o cumprimento e a publicação;
Após, faça-se conclusão dos autos para análise da documentação nele contida.
Cristino Castro-PI, 31 de agosto de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

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

3.1. JURCON13149
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - JURCON.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às nove horas (09:00 h), por meio de videoconferência, através da
ferramenta Microsoft Teams, realizou-se a 4ª Sessão Ordinária da Junta Recursal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI - JURCON, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 36, de 09 de janeiro de 2004 e
do Regimento Interno desta Junta Recursal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
Presentes as Excelentíssimas Senhoras Promotoras de Justiça Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto, Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
Registre-se a presença da advogada da empresa Equatorial (CEPISA), Dra. Bárbara Nogueira Loureiro Dantas (OAB/PI nº). Inicialmente houve
deliberação de assuntos administrativos, como a definição de data da próxima sessão agendada para o dia 28 de agosto de 2020.
Passou-se à fase de julgamentos, na forma regimental.
PROMOTORA: JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
01. Processo Administrativo Nº (000007-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A/ OLÉ CONSIGNADO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E
OSTENSIVA NA FASE PRÉ CONTRATUAL. COBRANÇA DE JUROS ALHEIOS AO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO DE
MULTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO. MULTA MANTIDA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000007-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa hígida a decisão de
primeiro grau que multou a empresa no valor de R$ 6.805,55 (seis mil e oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos do
voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
02. Processo Administrativo Nº (000467-002/2017) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO ITAUCARD S.A/ ITAUCARD FINANCEIRA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE EM CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO. PROVAS SUFICIENTES DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE REPARO POR PARTE DO FORNECEDOR. INFRAÇÃO AO
CDC. DECISÃO DE MULTA. RECURSO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000467-002/2017),acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa hígida a decisão de
primeiro grau que multou a empresa no valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
03. Processo Administrativo Nº (000470-002/2017) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO BRADESCARD S.A - BRADESCARD/BANCO IBI
Representante Jurídico: ANDRÉ GRIPP CÂMARA (OAB - CE 35.337)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. MUDANÇA NA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DO CARTÃO DA CONSUMIDORA. INFRAÇÃO. DECISÃO DE MULTA. RECURSO INTERPOSTO. RECURSO
IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000470-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa hígida a decisão de
primeiro grau que multou a empresa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr.
Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
04. Processo Administrativo Nº (000214-002/2015) - RECURSO
Recorrente(s): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
Representante Jurídico: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB/MG 139.387)
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARO EM APARELHO POR AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS
POR PARTE DA FABRICANTE. INFRAÇÃO AO ART. 32 DE CDC. DECISÃO DE MULTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DE MULTA PELA JURCON.
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DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000214-002/2015), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$9.333,33
(nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) , nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa,
Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
05. Processo Administrativo Nº (000239-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): JR MOVEIS E ESTOFADOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. REFORMA DE CADEIRAS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA EM CONSERTAR OS
DEFEITOS. RECLAMAÇÃO PROCON/ MPPI. TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE. CUMPRIMENTO. ARQUIVAMENTO DO
FEITO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000239-002/2019), m DAR TOTAL
PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA E PROMOVER O ARQUIVAMENTO DO FEITO, nos termos do voto do
Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
06. Processo Administrativo Nº (000399-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s):COLÉGIO LEROTE LTDA.
Representante Jurídico: KLEBER COSTA NAPOLEÃO DO REGO FILHO (OAB - PI 6302-B)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESCOLARES. CLÁUSULA CONTRATUAL ASSEGURANDO TAL PRERROGATIVA À INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000399-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
07. Processo Administrativo Nº (000253-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s):BETACON CONSTRUÇÕES LTDA.
Representante Jurídico: MOISES ANGELO DE MOURA REIS (OAB - PI 874/75)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n°(000253-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
08. Processo Administrativo Nº (000190-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): - DISMOBRÁS / RICARDO ELETRO
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUTO DE CONSTATAÇÃO E ADVERTÊNCIA. NULIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000190-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
09. Processo Administrativo Nº (000045-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA / ASUS BRASIL
Representante Jurídico: DENIS AUDI ESPINELA (OAB/SP 198.153)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. OFERTA PROMOCIONAL. REGIMENTO GERAL DO PROGRAMA
PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO POR PARTE DA FORNECEDORA. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA
RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000045-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
10. Processo Administrativo Nº (000440-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): MEDPLAN ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
Representante Jurídico: DANILO FIUZA (OAB- PI 6677)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000440-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
11. Processo Administrativo Nº (000231-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
Representante Jurídico: THAÍS GUTPARAKIS DE MIRANDA (OAB - PA13009), TAINA MIRANDA OLIVIA SANTOS (OAB - PA 25315), NAARA
CELESTINO DA SILVA (OAB - PI 10891) e MARIANNE DE SOUSA (OAB - PI 12655)
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Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE INDEVIDO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE
RELIGAÇÃO. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. PRETENSÃO ATENDIDA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000231-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
12. Processo Administrativo Nº (000353-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Representante Jurídico: BRUNO SANTOS LIMA (OAB - PI 6.318)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE CONSÓRCIO. CLÁUSULA ABUSIVA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO
ATENDIDA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000353-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, em face do cumprimento da pretensão do
consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline
Ramalho Serejo da Silva.
13. Processo Administrativo Nº (000190-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): MOTOROLA LTDA / MOTOROLA
Representante Jurídico: ALEXANDRE FONSECA DE MELO (OAB - SP 222.219) e EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB SP 182.165)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA FABRICANTE DE PRODUTOS ELETRÔNICOS. VÍCIO EM CELULAR. MAU USO. CULPA
EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000190-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, sob o argumento de que o laudo pericial é
documento hábil capaz de atestar as possíveis causas do defeito, sendo realizado de modo objetivo e sendo inconteste o seu resultado. A
reclamante, apesar de discordar do resultado, não juntou aos autos nenhum outro documento que pudesse comprovar ou ao menos confrontar o
relatório técnico da fornecedora. Dessa forma, fica caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, que afasta a responsabilidade do fornecedor ,
nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo
da Silva.
14. Processo Administrativo Nº (000206-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS HOSPITALARES. EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM HOSPITAL NÃO
PERTENCENTE À REDE CONVENIADA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000206-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
15. Processo Administrativo Nº (000565-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): SMART COMÉRCIO E SERVINGS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO EM CELULAR. REPARO FEITO EM ASSISTÊNCIA NÃO AUTORIZADA. REINCIDÊNCIA DO
VÍCIO. ACORDO COM A ASSISTêNCIA AUTORIZADA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000565-002/2017,sob o argumento de que se
constatou no relatório técnico que o produto apresentou alterações das características originais, uma vez que houve tentativa de reparo fora dos
padrões estabelecidos pela Motorola, excluindo, portanto, a garantia do produto, verificando-se a culpa exclusiva do autor/consumidor , nos
termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da
Silva.
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
16. Processo Administrativo Nº (000129-002/2017) - RECURSO
Recorrente(s): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA / CONSORCIO NACIONAL HONDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. NEGATIVA DE CONTEMPLAÇÃO APÓS A CONSUMIDORA OFERTAR
O LANCE. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO
PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DE MULTA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000129-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais) por infração aos artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge
Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
17. Processo Administrativo Nº (000074-005/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO DO BRASIL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: AUTUAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MULTA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000074-005/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração ao artigo 2º, I, da Lei Municipal nº 2.743/98, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr.
Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
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18. Processo Administrativo Nº (000117-005/2018) - RECURSO
Recorrente(s): THIERRY LAMARK SILVA DE OLIVEIRA - CASA DO CELULAR
Representante Jurídico: SÉRGIO LUIZ COSTA SOARES FILHO (OAB - PI 16.894) e JOSÉ MILTON DOS SANTOS FILHO (OAB - PI 14.639 )
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE CELULAR. PRODUTO DEFEITUOSO. NEGATIVA DA EMPRESA EM RESTITUIR O
VALOR PAGO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA.RECURSO INTERPOSTO. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000117-005/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
valor de R$ 4.861,11 (quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e onze centavos) por infração ao artigo 18, §3º do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline
Ramalho Serejo da Silva.
19. Processo Administrativo Nº (000249-002/2015) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
Representante Jurídico: RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (OAB - CE 25. 189 - A)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. ARMAZENAMENTO
INADEQUADO DE BOTIJÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000249-002/2015),acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pelo suposto fato se encontrar atingido pela
prescrição quinquenal, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
20. Processo Administrativo Nº (000039-002/2016) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ELETROBRÁS/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE
MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÕES. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000039-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
21. Processo Administrativo Nº (000160-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): BANCO BMG S/A / BANCO BMG S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000160-002/2017), em HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto
do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
22. Processo Administrativo Nº (000191-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PIAUÍ - SINEPE-PI
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO. INSATISFAÇÃO COM OS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA E
REMATRÍCULA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000191-002/2017), em HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pelo suposto fato se encontrar atingido pela prescrição quinquenal , nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
23. Processo Administrativo Nº (000115-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): NAYLA ANDRADE e CENTRO CLINICO CARDIOLÓGICO (MEDICARDIO)
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000115-002/2018), em HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto
do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
24. Processo Administrativo Nº (000170-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CREDISHOP S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
Recorrente(s): QBE BRASIL SEGUROS S/A
Representante Jurídico: ANDRÉ TAVARES (OAB - RJ 109.367)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE CARTÕES DE CRÉDITO. EMPRESA DE SEGUROS. SEGURO DE SAÚDE. RECUSA
NA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000170-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista , nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
25. Processo Administrativo Nº (000434-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS PÓSTUMOS. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE INADEQUADO DE REAJUSTE.
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INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000434-002/2018), em HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto
do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
26. Processo Administrativo Nº (000125/002-2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CANADÁ VEÍCULOS LTDA
Representante Jurídico: GLÁUCIA COSTA DE BRITO (OAB-PI 7761)
Recorrente(s): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA / CHEVROLET
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. VÍCIO NO PRODUTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA TÉCNICA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000125/002-2019),acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
27. Processo Administrativo Nº (000282-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA- HIPER BOMPREÇO
Representante Jurídico: THIAGO MAHFUZ (OAB - PI 11.943)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA NO FORNECIMENTO DE PRODUTO. PRINCÍPIO DA DIMENSÃO
COLETIVA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000282-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, pelo suposto fato se encontrar atingido pela
prescrição quinquenal, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
28. Processo Administrativo Nº (000199-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): PANINI BRASIL LTDA. / PANININI REVISTAS
Representante Jurídico: ANDRÉ MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS (OAB-SP 331.724)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EDITORA DE REVISTAS EM QUADRINHOS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000199-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
29. Processo Administrativo Nº (000390-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): GRUPO MASTER EDUCACIONAL LTDA-ME
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ACORDO ENTRE AS PARTES.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000390-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
30. Processo Administrativo Nº (000397-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): EDUCOMPANY EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. ACORDO ENTRE AS
PARTES. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000397-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações à legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
31. Processo Administrativo Nº (000602-002/2017) - RECURSO
Recorrente(s): OI MÓVEL S.A/ OI
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: INDEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO. VÍCIO DE QUALIDADE DO
SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000602-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, fixando a multa no valor de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
32. Processo Administrativo Nº (000194-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTO DE INFRAÇÃO COM VÍCIO
FORMAL. REGULARIDADE NO PRAZO DE 24H PARA RELIGAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS PAGAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE
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INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA 414 - ANEEL. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO.
RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000194-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, desconstituindo a multa aplicada em 1ª instância e
ARQUIVANDO O FEITO, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e
Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
33. Processo Administrativo Nº (000207-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): JAPAN VEÍCULOS LTDA.
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS PARA REPARO - ARTIGO 18 §1° DO CDC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO OCULTO. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000207-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO, fixando a multa definitiva em R$
7.453,70 (sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da
Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
34. Processo Administrativo Nº (000362-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): - BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOLICITAÇÃO DE
ENCERRAMENTO DE CONTA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROBATÓRIOS QUE ENSEJEM A APLICAÇÃO DE
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000362-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
35. Processo Administrativo Nº (000146-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s):BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. TEMPO DE ESPERA EM ATENDIMENTO BANCÁRIO ACIMA DO LIMITE
LEGAL. LEI MUNICIPAL N° 2.743/1998. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE AUTUAÇÃO. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DA MULTA PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000146-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto
e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
36. Processo Administrativo Nº (000133-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): AELTON & EUGÊNIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CONSTRUTORA PROJETAR
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA
CONTRATUAL PREVENDO O TEMPO DA ENTREGA DO IMÓVEL. ARTIGO 39, INCISO XII. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000133-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva
37. Processo Administrativo Nº (000128-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): CARVALHO E FERNANDES LTDA
Representante Jurídico: EDUARDO MARCELO SOUSA GONÇALVES (OAB - PI 4. 373)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO COM PESO ABAIXO DO OFERTADO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE AUTUAÇÃO. MULTA.
RECURSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000128-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$ 6.805,86
(seis mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra.
Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
38. Processo Administrativo Nº (000111-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): PINTOS LTDA.
Recorrente(s): HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELE/HP
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE
PELO VÍCIO NO PRODUTO. LEI ESTADUAL N° 6.103/2011. COMERCIANTE RESPONSÁVEL POR MANTER SERVIÇO DE COLETA DE
PRODUTOS VICIADOS. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000111-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão de 1º grau que
multou a recorrente PINTOS LTDA em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa
Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
39. Processo Administrativo Nº (000094-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): GRUPO EDUCACIONAL OBJETIVO LTDA
Representante Jurídico: ANDREIA ROSSANA DE ARAÚJO MELO (OAB - PI 5921)
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Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM MENSALIDADES
ESCOLARES. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL PELA FORNECEDORA. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA
RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000094-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
40. Processo Administrativo Nº (000058-002/2018) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): UNIVERSO ONLINE S/A - UOL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO E
RESPONSABILIDADE. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA
JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000058-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
41. Processo Administrativo Nº (000040-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CONSTRUTORA BOA VISTA
Representante Jurídico: ADAUTO FORTES JÚNIOR (OAB - PI 5.756)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO DE MURO. ACORDO
EXTRAJUDICIAL FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCON/MP-PI. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000040-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
42. Processo Administrativo Nº (000085-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CARTÓRIO DO 2° OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO ACIMA DO
LIMITE LEGAL. LEI MUNICIPAL N° 4.368/2013. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADOÇÃO
DE MEDIDAS EFICAZES. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000085-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
43. Processo Administrativo Nº (000338-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILE1RAS S.A
Representante Jurídico: ANDREA LOPE CAMPOS ARVELOS (OAB - SP 243.161)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO POR MOTIVO DO
FORÇA MAIOR. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA
JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000338-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
44. Processo Administrativo Nº (000487-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): M.C. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Representante Jurídico: SÉRGIO DE OLIVEIRA PONTUAL (OAB - PE 18578)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO NÃO USUFRUÍDAS PELA
CONSUMIDORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO
DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000487-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
45. Processo Administrativo Nº (001243-005/2016) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Representante Jurídico: IGOR MACÊDO FACÓ (OAB - CE 16. 470)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. RECUSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RESOLUÇÃO
N°13/1998 - ANS. CLÁUSULA CONTRATUAL DISPONDO ACERCA DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. DECISÃO PROMOVENDO O
ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (001243-005/2016), acordam os membros da
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JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
APROVAÇÃO DA ATA
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça
Presidente - JURCON
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
Promotora de Justiça
Membro - JURCON
(Assinado Digitalmente)
_______________________________________________________
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Membro-JURCON
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, a presente ata será assinada pelo Excelentíssimo Presidente e demais
membros da JURCON, depois de lida.
Teresina-PI, 28 de julho de 2020.

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. DESPACHO PGJ13123
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0020777
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa n°. 19.21.0013.0004908/2020-80, decorrente do Procedimento de Gestão Administrativa
nº. 19.21.0378.00000035/2019-79 (autos físicos). Pregão Presencial n°. 04/2014. Contratos Administrativos n°. 29/2014 e 41/2014,
firmados entre o Estado do Piauí, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, e a empresa LIMPSERV EIRELI, CNPJ nº
07.194.788/0001-63. Aplicação da penalidade de multa por descumprimento de cláusula contratual.
Considerando as informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no relatório contendo a
proposta de decisão (SEI nº. 0020314, págs. 102-107).
Considerando o dever-poder da Administração Pública de uma vez praticadas pelo contratado condutas tipificadas como infrações contratuais,
proceder à aplicação de penalidades, desde que observado o devido processo legal e igualmente os cânones do contraditório e da ampla defesa.
Considerando a inegável ocorrência de descumprimento da avença por parte do Signatário em epígrafe, conforme atestado pela Assessoria de
Gestão de Contratos, unidade processante, (SEI nº. 0020314, pág. 03); também pelo fiscal da avença (SEI nº. 0020314, págs. 86-88).
Considerando a notificação encaminhada ao contratado (SEI nº. 0020314, págs. 91-92) acerca das imputações que contra ele correm
(informação) com a abertura de prazo para o oferecimento de defesa (possibilidade de reação), dando fiel observância ao contraditório e ampla
defesa, consoante o art. 5º, LV da Constituição Federal.
Decido, pelos motivos arguidos acima e com fundamento nos artigos 86 a 87 da Lei nº. 8.666 de 1993 e no artigo 7º da Lei nº 10.520 de 2002;
também com fulcro na cláusula décima sexta dos Contratos nº 29/2014 e 41/2014:
Aplicar à empresa LIMPSERV EIRELI, CNPJ nº 07.194.788/0001-63, a sanção de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da
inobservância de obrigações constantes nos Contratos nº 29/2014 e 41/2014.
Determino, nos termos do inciso VII do Art. 3º da Lei Estadual n°. 5.398/2004 - Que cria o Fundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauí e dá outras providências - que o valor decorrente da presente multa seja arrecadado ao FMMP/PI.
Nos termos do § 1° do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, seja notificada a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso, e
providencie-se o registro desta sanção no sistema SIASG/SICAF.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0020779
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa n°. 19.21.0013.0004906/2020-37, decorrente do Procedimento de Gestão Administrativa
nº. 19.21.0378.0000743/2019-72 (autos físicos). Pregão Presencial n°. 04/2014. Contratos Administrativos n°. 29/2014 e 41/2014, firmados
entre o Estado do Piauí, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, e a empresa LIMPSERV EIRELI, CNPJ nº 07.194.788/0001-63.
Aplicação das penalidades de advertência e de multa por descumprimento de cláusula contratual.
Considerando as informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no relatório contendo a
proposta de decisão (SEI nº. 0020306, págs. 41-44).
Considerando o dever-poder da Administração Pública de uma vez praticadas pelo contratado condutas tipificadas como infrações contratuais,
proceder à aplicação de penalidades, desde que observado o devido processo legal e igualmente os cânones do contraditório e da ampla defesa.
Considerando a inegável ocorrência de descumprimento da avença por parte do Signatário em epígrafe, conforme atestado pela Assessoria de
Gestão de Contratos, unidade processante, (SEI nº. 0020306, págs. 28-30); também pelo fiscal da avença (SEI nº. 0020305, págs. 03-14).
Considerando a notificação encaminhada ao contratado (SEI nº. 0020306, págs. 31-33) acerca das imputações que contra ele correm
(informação) com a abertura de prazo para o oferecimento de defesa (possibilidade de reação), dando fiel observância ao contraditório e ampla
defesa, consoante o art. 5º, LV da Constituição Federal.
Autorizo o presente procedimento e decido, pelos motivos arguidos acima e com fundamento nos artigos 86 a 87 da Lei nº. 8.666 de 1993 e no
artigo 7º da Lei nº 10.520 de 2002; também com fulcro na cláusula décima sexta dos Contratos nº 29/2014 e 41/2014:
Aplicar à empresa LIMPSERV EIRELI, CNPJ nº 07.194.788/0001-63, a sanção de multa no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
bem como de advertência, em razão da inobservância de obrigações constantes nos Contratos nº 29/2014 e 41/2014.
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Determino, nos termos do inciso VII do Art. 3º da Lei Estadual n°. 5.398/2004 - Que cria o Fundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauí e dá outras providências - que o valor decorrente da presente multa seja arrecadado ao FMMP/PI.
Nos termos do § 1° do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, seja notificada a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso, e
providencie-se o registro desta sanção no sistema SIASG/SICAF.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça -

4.2. DESPACHO PGJ13134
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0020936
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa n°. 19.21.0013.0004950/2020-13, decorrente do Procedimento de Gestão Administrativa
nº 19.21.0378.0001027/2018-70 (autos físicos). Ordem de Fornecimento nº. 28/2018 emitida pelo Estado do Piauí, por intermédio da
Procuradoria-Geral de Justiça, em favor da empresa R.N. LOPES MONTEIRO EIRELI, CNPJ nº 69.628.139/0001-80. Aplicação das
penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Ministério
Público do Estado do Piauí e de multa em razão de descumprimento de cláusula contratual.
Considerando as informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no relatório contendo a
proposta de decisão (SEI nº. 0020570, pág. 67-70).
Considerando o dever-poder da Administração Pública de, uma vez praticadas pelo contratado condutas tipificadas como infrações contratuais,
proceder à aplicação de penalidades, desde que observado o devido processo legal e igualmente os cânones do contraditório e da ampla defesa.
Considerando a inegável ocorrência de descumprimento contratual da avença por parte do Contratado em epígrafe, conforme atestado pela
Assessoria para Planejamento de Compras e Serviços, unidade processante, (SEI nº. 0020570, pág. 45-48); também pela Divisão de Material
Permanente (SEI nº. 0020570, págs. 06-21).
Considerando a notificação encaminhada ao contratado (SEI nº. 0020570, pág. 45-48) acerca das imputações que contra ele correm
(informação) com a abertura de prazo para o oferecimento de defesa (possibilidade de reação), dando fiel observância ao contraditório e ampla
defesa, consoante o art. 5º, LV da Constituição Federal.
Decido, pelos motivos arguidos acima e com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520 de 2002; também com fulcro no item 12 do Edital do
Pregão Eletrônico nº. 24/2018 e nos itens 39 a 46 do Parecer Jurídico nº. 175/2020:
Aplicar à empresa R.N. LOPES MONTEIRO EIRELI, CNPJ nº 69.628.139/0001-80, as sanções de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração do Ministério Público do Estado do Piauí pelo prazo de 1 (um) ano e de multa
no valor de R$ 8.049,64 (oito mil quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em razão da inobservância do prazo estabelecido
para entrega do objeto.
Determino, nos termos do inciso VII do Art. 3º da Lei Estadual n°. 5.398/2004 - Que cria o Fundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauí e dá outras providências - que o valor decorrente da presente multa seja arrecadado ao FMMP/PI.
Nos termos do § 1° do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, seja notificada a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso, e
providencie-se o registro desta sanção no sistema SIASG/SICAF.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça -

5. OUTROS
[]

5.1. 85ª ZONA ELEITORAL - ESPERANTINA13116
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 18/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL/PI
Procedimento Preparatório Eleitoral Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos Diretórios Municipais de Partidos Políticos abrangidos pela 85ª Zona Eleitoral sobre convenção partidária e demais
regramentos no processo eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixoassinado, em exercício junto à 85ª Zona Eleitoral na cidade de
Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que os Partidos Políticos, segundo expressa disposição do art. 1°, da Lei n° 9096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), se
destinam a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO ser fundamental que os Partidos Políticos assumam sua responsabilidade como condutores privativos das candidaturas e
selecionem, nas suas convenções, candidatos que reúnam as condições constitucionais e legais para o registro junto à Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a proximidade das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC - 107/2020), bem como a necessidade de os
Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei n° 9504/97 e as disposições da Resolução TSE n° 23.609/2019, que
regulamenta os procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e anotado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até a
data da convenção (art. 2° da Resolução TSE n° 23609/2019);
CONSIDERANDO que nas eleições estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% das vagas a preencher (art. 17, p. 1°, da Constituição federal; art. 10, da Lei 9504/97 e Consulta TSE n. 60080531/DF);
CONSIDERANDO o disposto no art. 10, p. 3°, da Lei n° 9504/97, e no art. 17, p. 2°, da Resolução TSE n° 23/609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero;
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CONSIDERANDO que no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, p. 3°, da Resolução TSE n° 23609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5 e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento
do pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (art. 17, p.
4° e 6° e art. 48, da Resolução TSE n° 23609/2019);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30%
exigido em lei, pode caracterizar crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral), bem como fraude à lei eleitoral, que
pode acarretar o indeferimento ou a cassação de todos os candidatos do partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral -AIJE (art. 22, da LC 64/90, quando detectado antes da diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo AIME (art. 14, p. 10, da CF, quando o fato for detectado após a diplomação), conforme vários precedentes do TSE: REspe n° 19392, de
04/10/2019; Ação Cautelar n° 060048952, de 12/03/2020; REspe n° 319, de 12/03/2020, e REspe n° 851, de 04/08/2020;
CONSIDERANDO que a apresentação de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o objetivo de usufruir de
licença remunerada nos 03 meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva campanha, com
gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, pode caracterizar crime de falsidade ideológica (art. 350, Código Eleitoral) e
ato de improbidade administrativa, acarretando para o agente - e para o dirigente partidário que participar da fraude - a obrigação de devolver
ao erário o que recebido durante a licença, além das demais sanções previstas na Lei n° 8429/92 (multa, suspensão dos direitos políticos, perda
do cargo, etc.);
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (arts. 9° e 10 da Resolução TSE n° 23609/2019)
e não incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE n° 23609/2019);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidade previstas pela Lei Complementar n° 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), serão aplicadas
integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (julgamento conjunto das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4578 em 16/02/2012), com efeito vinculante, inclusive
para fatos pretéritos, o que impõe aos Partidos Políticos critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos - como forma de
conhecer suas reais condições de disputa e eventualmente negar-lhes a indicação ao registro;
CONSIDERANDO que a declaração falsa ou a omissão de informações relevantes para o registro ou para a tomada de decisão do eleitor
caracteriza crime e fraude (art. 350 do Código Eleitoral, e art. 14, p. 10, da CF), ensejando a impugnação e a perda do mandato eletivo;
CONSIDERANDO que a ata da convenção partidária deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6°, p. 3° ao 9°, e
no art. 7°, da Resolução TSE n° 23609/2019, e sendo a convenção virtual, observar também o disposto na Resolução TSE n° 23623/2020,
especialmente nos arts. 3° e 5°;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela
apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n° 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termo do art.
27, p. 5° e 6°, da Resolução TSE n° 23609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença
de servidor do Cartório Eleitoral, sob pena de responder pelo crime previsto no art. 353, do Código Eleitoral e indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto e pé atualizadas
de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, p. 7°, da
Resolução n° 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RRC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige
o afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE n° 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (26 de setembro), bem como
que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26 de setembro, instruídos
eletronicamente com vários documentos exigidos pela legislação (vide arts. 18 a 30 da Resolução TSE n° 23.609/2019);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, os candidatos só podem iniciar a propaganda eleitoral após 26 de
setembro de 2020,nos termos do art. 1°, p. 1°, IV, da EC 107/2020, bem como só podem arrecadar e gastar com a campanha após o pedido
de registro, a obtenção do CNPJ e a abertura de conta bancária específica, sob pena de multas eleitorais, cassação do registro ou do
diploma;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n° 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1°, p. 3°, III;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a Recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RECOMENDA aos senhores Presidentes de Diretórios Municipais de Partidos Políticos ou Comissões Provisórias de Joaquim Pires/PI e Murici
dos Portelas/PI, municípios que abrangem à 85ª Zona Eleitoral do Piauí, sem prejuízo da observância de toda a legislação eleitoral:
1. Verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal (diretório ou comissão provisória) está devidamente constituído e
anotado no Tribunal Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2°, da Resolução TSE n° 23.609/2019, informação que pode ser obtida no site do
TSE na aba "Partidos">partidos políticos>informações partidárias>modulo consulta-sgip3;
2. Diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% das vagas a preencher, nos
termos do art. 17, p. 1°, CF; do art. 10, da Lei 9.504/97 e da Consulta TSE n° 60080531/DF;
3. Observem o preenchimento de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de cada gênero, mantendo estas porcentagens durante
todo o processo eleitoral, mesmo no caso de preenchimento de vagas remanescentes ou de substituições, sob pena de indeferimento da
participação do partido nas eleições proporcionais ou cassação de todos os candidatos eleitos pelo partido, conforme artigo 17, p. 2° ao 7°, da
Resolução TSE n° 23.609/2019;
4. Formem suas listas de candidatos a Vereador com no mínimo 30% do sexo minoritário, calculando esse percentual sobre o número total de
candidatos efetivamente levados a registro e arredondando qualquer fração sempre para cima, conforme artigo 17, p. 2° ao 7°, da Resolução
TSE n° 23.609/2019;
5. Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícia ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas
que não disputarão efetivamente a eleição, não farão campana e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente quando objetivarem o
preenchimento do mínimo de 30% da cota de gênero, sob pena de indeferimento do DRAP ou cassação de todos os candidatos eleitos pelo
partido, que pode ser objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como caracterização de crime eleitoral;
6. Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com
o objetivo de usufruir de licença remunerada nos 03 meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e
efetiva campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização de crime eleitoral e ato de
improbidade administrativa;
7. Só escolham em convenção candidatos que preencham todas as condições de elegibilidade (art. 14, p. 3°, da CF, arts. 9° e 10 da
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Resolução TSE n° 23.609/2019) e não incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade, notadamente aquelas previstas no art. 14, p. 4° a
7°, da Constituição federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar n° 64/1990, alterada pela Lei Complementar n° 135/2010,
conhecida como Lei da Ficha Limpa.
8. Em razão da atual pandemia de COVID-19, deem preferência às convenções partidárias por meio virtual, bem como observem as diretrizes
para sua realização, fixadas na Resolução TSE n° 23.623/2020, especialmente o registro em áudio e vídeo para comprovação de conteúdo e
presença dos convencionais, observando - qualquer que seja o formato da convenção - os requisitos e procedimentos legais referentes à ata,
inclusive a necessidade de seu registro diretamente no CANDex;
9. Acompanhem e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo
candidato supra a falta pela apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n° 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos
termos do art. 27, p. 5° e 6°, da Resolução TSE n° 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo candidato na presença de servidor do
Cartório Eleitoral;
10. Caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC as certidões de objeto e pé atualizadas de cada um
dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, p. 7°, da Resolução n°
23.609/2019;
11. Caso algum candidato, por exigência legal, tenha que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da
desincompatibilização, com fulcro no art. 27, V, da Resolução TSE n° 23.609/2019;
12. Orientem e fiscalizem os candidatos, mesmo após escolhidos na convenção partidária, a só iniciarem a propaganda eleitoral a partir de 27
de setembro de 2020, nos termos do art. 1°, p. 1°, IV, da EC 107/2020, bem como só façam arrecadação e gastos com a campanha após o
pedido de registro, a obtenção do CNPJ e a abertura de conta bancária específica, sob pena de multas eleitorais, cassação do registro ou
do diploma, se eleito;
13. Evitem deixar para os últimos dias o protocolo dos DRAPs e dos RRCs, contribuindo para o julgamento o quanto ant4es dos pedidos de
registro pela Justiça Eleitoral;
14. Atentem para o Mural Eletrônico, regulamentado pela Resolução 23.608/2019 do TSE, como canal válido de intimação das partes em atos da
Justiça Eleitoral, em representações da Lei das Eleições, como, por exemplo, propaganda irregular, propaganda ilícita, pedidos de direito de
resposta e reclamações.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/ autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente despacho ao destinatário.
Cumpra-se.
Esperantina, 28 de agosto de 2020
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor Eleitoral - 85ª Zona Eleitoral
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 19/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL/PI
Procedimento Preparatório Eleitoral Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos pré-candidatos, partidos políticos e seus respectivos filiados acerca de distribuição gratuita à população de bens,
serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixoassinado, em exercício junto à 85ª Zona Eleitoral na cidade de
Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que o abuso de poder pode ser preenchido por fatos ou situações tão variados quanto os seguintes: a) uso nocivo e
distorcido de meios de comunicação social; b) realização maciça de propaganda eleitoral ilícita; c) compra de votos; d) oferta, promessa ou
fornecimento de produtos como alimentos, medicamentos, materiais ou equipamentos agrícolas, utensílios de uso pessoal ou doméstico, material
de construção; e) oferta, promessa ou fornecimento de serviços como tratamento de saúde, etc.
CONSIDERANDO as formas típicas acerca do abuso de poder: a) art. 14, § 9º da CF ("influência de poder econômico"); b) art. 237, caput, do
Código Eleitoral ("interferência do poder econômico"); c) art. 19 da LC nº 64/1990 ("abuso de poder econômico"); d) art. 22, caput, da LC nº
64/1990 ("uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico"); e) art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 ("interferência do poder econômico");
CONSIDERANDO que as pré-candidaturas poderão se utilizar no período anterior às convenções partidárias a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, vedado o pedido explícito de voto;
CONSIDERANDO que a prática de determinadas condutas por parte do pretenso candidato com o objetivo de favorecimento eleitoral,
configura ilícito eleitoral, onde serão adotadas medidas cabíveis conforme preceitua a legislação vigente, com o fito de evitar a
desigualdade futura do pleito;
CONSIDERANDO que se aplica as vedações da própria campanha eleitoral aos atos da pré-candidatura, especialmente se a pré-candidatura é
alimentada com recursos ilegais, de fontes proibidas, obtidos de modo ilícito ou, ainda, com a antecipação de gastos não contabilizados em
campanha eleitoral, já que fora do período de arrecadação e gastos de recursos eleitorais, caracterizando-se, indubitavelmente, como
arrecadação e gastos ilegais de recursos não contabilizados, ensejando a aplicação das sanções cabíveis;
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o descumprimento do disposto no art. 73 da Lei 9.504/97 aplica-se sanções aos agentes públicos
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e a candidatos que delas se beneficiarem;
CONSIDERANDO que as hipóteses legais de condutas vedadas constituem espécie do gênero "abuso de poder" coibido pelos art. 19 e 22, XIV,
da LC nº 64/90, sendo concretizado mediante prática de ato eleitoreiro em que fere a igualdade de oportunidades entre os candidatos, bem como
ocorrendo ato que fira a normalidade ou o equilíbrio do processo eleitoral;
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CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não
seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
RESOLVE RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos pré-candidatos, partidos políticos e seus respectivos filiados, pertencentes
aos MUNICÍPIOS DE JOAQUIM PIRES/PI E MURICI DOS PORTELAS/PI, ENTES MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A 85ª ZONA ELEITORAL/PI:
1) Que não distribuam e nem permitam a distribuição, A QUEM QUER QUE SEJA, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou
benefícios de qualquer sorte, durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens
rodoviárias, quitação de contas de fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis
para instalação de empresas, isenção total ou parcial de tributos, dentre outros, sob pena de restar configurado a arrecadação de recursos
e gastos ilícitos de campanha, além de abuso do poder econômico e a tipificação dos crimes eleitorais previstos no art. 299 e 334 do Código
Eleitoral;
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/ autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente despacho ao destinatário.
Cumpra-se.
Esperantina, 28 de agosto de 2020
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor Eleitoral - 85ª Zona Eleitoral
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 20/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 85ª ZONA ELEITORAL/PI
Procedimento Preparatório Eleitoral Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos meios de comunicação social, pré-candidatos, partidos e terceiros que tenham alguma relação direta ou indireta
com o processo eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixoassinado, em exercício junto à 85ª Zona Eleitoral na cidade de
Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que os Partidos Políticos, segundo expressa disposição do art. 1°, da Lei n° 9096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), se
destinam a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sisrema representativo e a defender os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO ser fundamental que os Partidos Políticos assumam sua responsabilidade como condutores privativos das candidaturas e
selecionem, nas suas convenções, candidatos que reúnam as condições constitucionais e legais para o registro junto à Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a proximidade das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC - 107/2020), bem como a necessidade de os
Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, somada à força normativa decorrente do disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, a
recomendação legal visa a exortar os meios de comunicação social, pré-candidatos, partidos e terceiros que tenham alguma relação
direta ou indireta com o processo eleitoral, para o integral cumprimento da legislação, prevenindo a prática do ilícito e/ou constituindo em
mora aqueles que prefiram trilhar o descumprimento da norma;
CONSIDERANDO que, conforme novo calendário eleitoral para as eleições municipais 2020, emitido em razão da Pandemia pela COVID-19, a
propaganda eleitoral somente será permitida após o dia 26 de setembro do ano da eleição, nos termos do art. 1°, p. 1°, IV, da EC
107/2020;
CONSIDERANDO que os termos da lei 9.504/97 o pré-candidato poderá realizar sua promoção pessoal perante a população no período anterior
à campanha, fazendo menção à pretensa candidatura, exaltando suas qualidades pessoais e divulgando seu posicionamento pessoal sobre
questões políticas, estando vedado pedido explícito de voto;
CONSIDERANDO que o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a
isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das
eleições;
CONSIDERANDO que o art. 22 da LC 64/90 estabelece que qualquer "partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político";
CONSIDERANDO que a Lei das Eleições proíbe a arrecadação e a aplicação de recursos nas campanhas eleitorais antes do registro de
candidatura, da obtenção do CNPJ e da abertura da conta bancária, o que se dará, nestas eleições municipais 2020, depois de 26 de setembro
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(arts. 17 a 27 da Lei 9504/97);
CONSIDERANDO que o art. 37, § 2º, da Lei n. 9.504/97, na sua redação atual, veda a propaganda eleitoral - mesmo após 15 de agosto mediante placas, faixas, cartazes, pinturas, outdoors, etc;
CONSIDERANDO que a propaganda eleitoral veiculada antes de 27 de setembro, se não estiver nos estritos limites do art. 36-A,
caracteriza o ilícito eleitoral previsto no art. 36, § 3º, da mencionada lei, para o qual há previsão de multa de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00;
CONSIDERANDO que a campanha eleitoral iniciada antes do período permitido pode, a depender da gravidade da conduta, caracterizar
abuso de poder, punido com inelegibilidade e cassação do registro ou diploma, conforme dispõe os arts. 1º, I, "d", e 22, XIV, ambos da LC
n. 64/90;
CONSIDERANDO que a movimentação ilícita de recursos de campanha é infração cível eleitoral prevista no art. 30-A, da Lei das Eleições, com
previsão de cassação do diploma;
CONSIDERANDO que o desembolso de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para a confecção e veiculação da propaganda eleitoral
antecipada implica em arrecadação e gasto em período vedado pela legislação;
CONSIDERANDO que o impulsionamento de conteúdo em rádios locais, mídias sociais e em outras plataformas, podem configurar
propaganda eleitoral antecipada;
CONSIDERANDO que as emissoras de rádio e televisão devem conferir tratamento isonômico aos filiados a partidos políticos e précandidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na esteira do art. 36-A, I, in fine da Lei das Eleições;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a Recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE,
RECOMENDAR às emissoras de rádio e televisão locais (programas, propagandas e divulgações em geral, inclusive veiculações em
mídias sociais), aos pré-candidatos, aos partidos políticos e a terceiros que tenham relação direta ou indireta com o processo eleitoral,
pertencentes aos municípios que abrangem à 85ª Zona Eleitoral do Piauí (Joaquim Pires/PI e Murici dos Portelas/PI), que se ABSTENHAM: a)
da veiculação, antes de 27 de setembro, de qualquer propaganda eleitoral que implique em veiculação de propaganda paga (ou com
qualquer ônus financeiro/econômico); b) da utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de précandidato ou de partido político (inclusive divulgações de ações sociais de pré-candidatos ou de pessoas jurídicas a eles vinculados);
c) da utilização de outros meios ou formas vedados pela legislação eleitoral, observados as disposições dos artigos 40 a 57 da Lei das
Eleições.
Consigna-se, por fim, que o não cumprimento da Recomendação acima referida importará na tomada das medidas judiciais cabíveis.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/ autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento da presente Recomendação aos destinatários.
Cumpra-se.
Esperantina, 28 de agosto de 2020
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor Eleitoral - 85ª Zona Eleitoral

5.2. 58ª ZONA ELEITORAL - MONSENHOR GIL13125
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 09/2020
PORTARIA ELEITORAL n. 09/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, sobre o Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é destinado
à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis
em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições e se
produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n. 107/2020, publicada em 03.07.2020, adiou, em razão da pandemia da COVID-19, as eleições
municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 02/2020/GABPRE/PRPI, que tem por objeto orientações técnicas na utilização das espécies
procedimentais previstas na Portaria PGR/PGE nº 01/2019, através do qual a Procuradoria Regional Eleitoral orienta os Promotores Eleitorais
que seja instaurado, para averiguar os ilícitos alhures mencionados, o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), nos termos do artigo 58 da
Portaria PGR/PGE 01/2020;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) N.º 09/2020, com o fito de acompanhar e fiscalizar, no âmbito
desta Promotoria Eleitoral, o processo eleitoral referente às eleições municipais, no ano de 2020, no Município de Monsenhor Gil/PI, com
vistas a assegurar-lhes a normalidade e legitimidade, devendo ser realizadas todas as diligências necessárias ao seu normal e legítimo
andamento, nos termos da legislação pertinente, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
O REGISTRO e AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, bem como o REGISTRO dos
autos em livro próprio desta Promotoria Eleitoral como PPE;
A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria BRENDO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e GEOVANNA ISABEL CARVALHO BELO para
secretariarem este procedimento;
A JUNTADA do inteiro teor da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 107, DE 2 DE JULHO DE 2020 e do novo calendário eleitoral estabelecido pelo
TSE - Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições de 2020;
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O ENCAMINHAMENTO desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional De Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
ao Cartório Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral - Monsenhor Gil/PI e à Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento;
O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A CIÊNCIA da PORTARIA em exame à COMUNIDADE, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para amplo controle social.
Levadas a efeito as referidas diligências e esgotados os prazos fixados, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS, com tramitação virtual, para
ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Monsenhor Gil/PI, 22 de julho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 09/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 07/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, artigo 3º);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (art. 4º, 1);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (CEDAW, arts.
5º, "a", e 7º, caput);
CONSIDERANDO que, nas eleições municipais de 2016, o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo
ao pleito de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação
feminina na política[1];
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (LE, art. 10, §3º), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (LE), o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o
mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante
será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o
outro" (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 3º);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 20, § 4º);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 20, § 6º);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da LE, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental;
CONSIDERANDO que, a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (CF, art. 14, § 10) ou AIJE (LC n. 64/90, art. 22), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do ilícito
(ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e do
REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota
de gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019);
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.";
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo
de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo
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Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar
que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja
alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995;
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (LE, art. 16-C), conhecido como Fundo
Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (Lei nº 13.165/2015, art. 9º e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo mínimo de rádio e TV (não execução das ações
afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas, podem, em tese, dependendo das circunstâncias
(gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (LC n. 64/90, art. 22, XVI, e CF, art. 14, §10), sujeitando os responsáveis pela conduta
ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos recursos) à sanção de inelegibilidade por oito anos, e os
candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (LC n. 64/90, art. 22, XIV e CF, art. 14, §10); e (b) como captação
e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (LE, art. 30-A);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (LC n. 64/90, art. 22, XIV),
AIME (CF, art. 14, § 10) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (LE, art. 30-A), além de eventual responsabilização
criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da LE, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus respectivos
RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral, podendo
constituir as condutas nos crimes eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa
função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código Eleitoral) e
"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, para fins eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento, tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, sobre o Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é destinado
à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis
em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o art. 14, § 10, da Lei Maior (CF) estabelece que "o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no
prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude", sendo a Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo meio originário de combate à fraude à cota de gênero nas composições eleitorais;
CONSIDERANDO que o TSE firmou entendimento, por maioria dos seus membros, do cabimento mitigado de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral para apurar fraudes ao disposto no artigo 10, § 3º, da LE;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os
aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 11/2020/GABPRE/PRPI, que Encaminha modelo de Recomendação, a ser enviada aos diretórios
municipais dos partidos, relativamente ao descumprimento da cota de gênero (LE, art. 10, § 3º);
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 02/2020/GABPRE/PRPI, que tem por objeto orientações técnicas na utilização das espécies
procedimentais previstas na Portaria PGR/PGE nº 01/2019, através do qual a Procuradoria Regional Eleitoral orienta os Promotores Eleitorais
que seja instaurado, para averiguar os ilícitos alhures mencionados, o Procedimento Preparatório Eleitoral, nos termos do artigo 58 da Portaria
PGR/PGE 01/2020;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos diretórios municipais dos partidos Políticos com
atuação no MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL/PI e seus(suas) respectivo(a)s candidato(a)s para:
que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias
durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino, cumprindo
formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (LE) em sua plenitude;
que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na TV; e
que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo
da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de
direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
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improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI e ao
Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 09/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 30 de julho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
[1] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: . Acesso em: 27 maio 2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 10/2020
PORTARIA ELEITORAL n. 10/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, sobre o Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é destinado
à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis
em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições e se
produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n. 107/2020, publicada em 03.07.2020, adiou, em razão da pandemia da COVID-19, as eleições
municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 02/2020/GABPRE/PRPI, que tem por objeto orientações técnicas na utilização das espécies
procedimentais previstas na Portaria PGR/PGE nº 01/2019, através do qual a Procuradoria Regional Eleitoral orienta os Promotores Eleitorais
que seja instaurado, para averiguar os ilícitos alhures mencionados, o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), nos termos do artigo 58 da
Portaria PGR/PGE 01/2020;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) N.º 10/2020, com o fito de acompanhar e fiscalizar, no âmbito
desta Promotoria Eleitoral, o processo eleitoral referente às eleições municipais, no ano de 2020, no Município de Curralinhos/PI, com vistas a
assegurar-lhes a normalidade e legitimidade, devendo ser realizadas todas as diligências necessárias ao seu normal e legítimo andamento, nos
termos da legislação pertinente, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
O REGISTRO e AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, bem como o REGISTRO dos
autos em livro próprio desta Promotoria Eleitoral como PPE;
A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria BRENDO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e GEOVANNA ISABEL CARVALHO BELO para
secretariarem este procedimento;
A JUNTADA do inteiro teor da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 107, DE 2 DE JULHO DE 2020 e do novo calendário eleitoral estabelecido pelo
TSE - Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições de 2020;
O ENCAMINHAMENTO desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional De Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
ao Cartório Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral - Monsenhor Gil/PI e à Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento;
O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A CIÊNCIA da PORTARIA em exame à COMUNIDADE, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para amplo controle social.
Levadas a efeito as referidas diligências e esgotados os prazos fixados, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS, com tramitação virtual, para
ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Monsenhor Gil/PI, 30 de julho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 10/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 08/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
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promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, artigo 3º);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (art. 4º, 1);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (CEDAW, arts.
5º, "a", e 7º, caput);
CONSIDERANDO que, nas eleições municipais de 2016, o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo
ao pleito de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação
feminina na política[1];
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (LE, art. 10, §3º), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (LE), o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o
mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante
será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o
outro" (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 3º);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 20, § 4º);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 20, § 6º);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da LE, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental;
CONSIDERANDO que, a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (CF, art. 14, § 10) ou AIJE (LC n. 64/90, art. 22), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do ilícito
(ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e do
REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota
de gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019);
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.";
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo
de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo
Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar
que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja
alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995;
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (LE, art. 16-C), conhecido como Fundo
Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (Lei nº 13.165/2015, art. 9º e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo mínimo de rádio e TV (não execução das ações
afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas, podem, em tese, dependendo das circunstâncias
(gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (LC n. 64/90, art. 22, XVI, e CF, art. 14, §10), sujeitando os responsáveis pela conduta
ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos recursos) à sanção de inelegibilidade por oito anos, e os
candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (LC n. 64/90, art. 22, XIV e CF, art. 14, §10); e (b) como captação
e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (LE, art. 30-A);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
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inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (LC n. 64/90, art. 22, XIV),
AIME (CF, art. 14, § 10) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (LE, art. 30-A), além de eventual responsabilização
criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da LE, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus respectivos
RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral, podendo
constituir as condutas nos crimes eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa
função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código Eleitoral) e
"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, para fins eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento, tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, sobre o Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é destinado
à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis
em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o art. 14, § 10, da Lei Maior (CF) estabelece que "o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no
prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude", sendo a Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo meio originário de combate à fraude à cota de gênero nas composições eleitorais;
CONSIDERANDO que o TSE firmou entendimento, por maioria dos seus membros, do cabimento mitigado de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral para apurar fraudes ao disposto no artigo 10, § 3º, da LE;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os
aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 11/2020/GABPRE/PRPI, que Encaminha modelo de Recomendação, a ser enviada aos diretórios
municipais dos partidos, relativamente ao descumprimento da cota de gênero (LE, art. 10, § 3º);
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 02/2020/GABPRE/PRPI, que tem por objeto orientações técnicas na utilização das espécies
procedimentais previstas na Portaria PGR/PGE nº 01/2019, através do qual a Procuradoria Regional Eleitoral orienta os Promotores Eleitorais
que seja instaurado, para averiguar os ilícitos alhures mencionados, o Procedimento Preparatório Eleitoral, nos termos do artigo 58 da Portaria
PGR/PGE 01/2020;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos diretórios municipais dos partidos Políticos com
atuação no MUNICÍPIO DE CURRALINHOS/PI e seus(suas) respectivo(a)s candidato(a)s para:
que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias
durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino, cumprindo
formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (LE) em sua plenitude;
que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na TV; e
que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo
da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de
direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI e ao
Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 10/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 30 de julho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
[1] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: . Acesso em: 27 maio 2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 11/2020
PORTARIA ELEITORAL n. 11/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral a fiscalização do processo eleitoral;
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CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, sobre o Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é destinado
à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis
em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições e se
produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n. 107/2020, publicada em 03.07.2020, adiou, em razão da pandemia da COVID-19, as eleições
municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 02/2020/GABPRE/PRPI, que tem por objeto orientações técnicas na utilização das espécies
procedimentais previstas na Portaria PGR/PGE nº 01/2019, através do qual a Procuradoria Regional Eleitoral orienta os Promotores Eleitorais
que seja instaurado, para averiguar os ilícitos alhures mencionados, o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), nos termos do artigo 58 da
Portaria PGR/PGE 01/2020;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) N.º 11/2020, com o fito de acompanhar e fiscalizar, no âmbito
desta Promotoria Eleitoral, o processo eleitoral referente às eleições municipais, no ano de 2020, no Município de Miguel Leão/PI, com vistas a
assegurar-lhes a normalidade e legitimidade, devendo ser realizadas todas as diligências necessárias ao seu normal e legítimo andamento, nos
termos da legislação pertinente, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
O REGISTRO e AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, bem como o REGISTRO dos
autos em livro próprio desta Promotoria Eleitoral como PPE;
A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria BRENDO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e GEOVANNA ISABEL CARVALHO BELO para
secretariarem este procedimento;
A JUNTADA do inteiro teor da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 107, DE 2 DE JULHO DE 2020 e do novo calendário eleitoral estabelecido pelo
TSE - Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições de 2020;
O ENCAMINHAMENTO desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional De Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
ao Cartório Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral - Monsenhor Gil/PI e à Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento;
O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A CIÊNCIA da PORTARIA em exame à COMUNIDADE, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para amplo controle social.
Levadas a efeito as referidas diligências e esgotados os prazos fixados, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS, com tramitação virtual, para
ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Monsenhor Gil/PI, 30 de julho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 11/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 09/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, artigo 3º);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (art. 4º, 1);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (CEDAW, arts.
5º, "a", e 7º, caput);
CONSIDERANDO que, nas eleições municipais de 2016, o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo
ao pleito de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação
feminina na política[1];
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (LE, art. 10, §3º), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (LE), o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o
mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante
será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o
outro" (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 3º);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 20, § 4º);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 20, § 6º);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
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de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da LE, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental;
CONSIDERANDO que, a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (CF, art. 14, § 10) ou AIJE (LC n. 64/90, art. 22), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do ilícito
(ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e do
REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota
de gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019);
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.";
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo
de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo
Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar
que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja
alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995;
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (LE, art. 16-C), conhecido como Fundo
Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (Lei nº 13.165/2015, art. 9º e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo mínimo de rádio e TV (não execução das ações
afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas, podem, em tese, dependendo das circunstâncias
(gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (LC n. 64/90, art. 22, XVI, e CF, art. 14, §10), sujeitando os responsáveis pela conduta
ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos recursos) à sanção de inelegibilidade por oito anos, e os
candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (LC n. 64/90, art. 22, XIV e CF, art. 14, §10); e (b) como captação
e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (LE, art. 30-A);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (LC n. 64/90, art. 22, XIV),
AIME (CF, art. 14, § 10) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (LE, art. 30-A), além de eventual responsabilização
criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da LE, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus respectivos
RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral, podendo
constituir as condutas nos crimes eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa
função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código Eleitoral) e
"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, para fins eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento, tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, sobre o Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é destinado
à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis
em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o art. 14, § 10, da Lei Maior (CF) estabelece que "o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no
prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude", sendo a Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo meio originário de combate à fraude à cota de gênero nas composições eleitorais;
CONSIDERANDO que o TSE firmou entendimento, por maioria dos seus membros, do cabimento mitigado de Ação de Investigação Judicial
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Eleitoral para apurar fraudes ao disposto no artigo 10, § 3º, da LE;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os
aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 11/2020/GABPRE/PRPI, que Encaminha modelo de Recomendação, a ser enviada aos diretórios
municipais dos partidos, relativamente ao descumprimento da cota de gênero (LE, art. 10, § 3º);
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 02/2020/GABPRE/PRPI, que tem por objeto orientações técnicas na utilização das espécies
procedimentais previstas na Portaria PGR/PGE nº 01/2019, através do qual a Procuradoria Regional Eleitoral orienta os Promotores Eleitorais
que seja instaurado, para averiguar os ilícitos alhures mencionados, o Procedimento Preparatório Eleitoral, nos termos do artigo 58 da Portaria
PGR/PGE 01/2020;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos diretórios municipais dos partidos Políticos com
atuação no MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO/PI e seus(suas) respectivo(a)s candidato(a)s para:
que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias
durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino, cumprindo
formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (LE) em sua plenitude;
que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na TV; e
que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo
da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de
direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI e ao
Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 11/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 30 de julho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
[1] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: . Acesso em: 27 maio 2020
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 09/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 10/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO a proximidade das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os
Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as disposições da Resolução TSE n. 23.609/2019, que disciplina
os procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até
a data da convenção (Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 2°);
CONSIDERANDO que nas Eleições 2020 estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% (cento e cinquenta por cento) das vagas a preencher (art. 17, § 1º, CF; art. 10, da Lei 9.504/97 e Consulta TSE n.
600805-31/DF);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada gênero;
CONSIDERANDO que, no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do
pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (Resolução TSE n.
23.609/2019, arts. 17, §§ 4º e 6º e 48);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30% (trinta
por cento) exigido em lei, pode caracterizar abuso do poder político ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os
candidatos do partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE (art. 22, da LC 64/90, quando
detectado antes da diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (art. 14, § 10, da CF, quando o fato for
detectado após a diplomação), conforme vários precedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral nº 19392,
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de 04/10/2019; na Ação Cautelar nº 060048952, de 12/03/2020 e no Recurso Especial Eleitoral nº 319, de 12/03/2020;
CONSIDERANDO que a apresentação de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o objetivo de usufruir de licença
remunerada nos 03 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva campanha, com gastos
de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, pode caracterizar crime de falsidade ideológica (art. 350, do Código Eleitoral) e ato
improbidade administrativa, acarretando para o agente a obrigação de devolver ao erário o que recebido durante a licença, além das demais
sanções previstas na Lei n. 8.429/92 (multa, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo etc.);
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 9º e 10) e não
incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (da Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 11, 12 e 13);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 08 (oito) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos Políticos
critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não incidam em
nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, §§ 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto e pé atualizadas de
cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09, instruídos eletronicamente com
vários documentos exigidos pela legislação (Resolução TSE n. 23.609/2019, arts. 18 a 30);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
multas eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os
aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos diretórios municipais dos partidos Políticos com
atuação no MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL/PI e seus(suas) respectivo(a)s candidato(a)s para:
verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no respectivo Tribunal
Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2° da Resolução TSE n. 23.609/2019, salientando-se que, em regra, a consulta está disponível no site do
respectivo Tribunal Regional Eleitoral, na aba "Partidos, ou em contato com mesmo Tribunal;
diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% (cento e cinquenta por cento) das
vagas a preencher, nos termos do art. 17, § 1º, CF; do art. 10, da Lei n. 9.504/97 e da Consulta TSE n. 600805-31/;
não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas que
não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente para o preenchimento do
mínimo de 30% (trinta por cento) da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que
pode ser objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como possível caracterização de crime eleitoral;
não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 03 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e
efetiva campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização crime de crime eleitoral e ato
improbidade administrativa;
só escolham em convenção candidatos que preenchem todas as condições de elegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 9º e 10) e não
incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 11, 12 e 13), notadamente aquelas previstas no art. 14,
§§ 4º ao 8º, da Constituição Federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar n. 64/1990, Lei das Inelegibilidades, alterada pela Lei
Complementar n. 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, os Partidos devem fazem uma análise minuciosa da situação
jurídica e da vida pregressa dos seus pré-candidatos, para evitar candidatos "ficha suja", os quais podem ter o registro de candidatura indeferido,
pois além da cassação do registro ou diploma, os votos serão retirados do quociente eleitoral no sistema proporcional, prejudicando, assim, o
próprio Partido;
observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, epsecialmente os previstos no art. 6º, §§3 ao 9º e no
art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerada pelo CANDex á
Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
acompanhe e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo candidato
supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos termos do
art. 27, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, salvo nova previsão do TSE
em razão da pandemia de Covid-19;
caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC as certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos
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processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019;
caso algum candidato, por exigência legal, haja que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da desincompatibilização, com
fulcro art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
diante do exíguo prazo entre o fim das convenções e o registro de candidatura, providenciem com antecedência toda a documentação necessária
para preencher e instruir o DRAP e o RRC (Resolução TSE n. 23.609/2019, arts. 18 a 30), sendo que, quanto ao DRAP do partido, merecem
destaque os arts. 22 e 23, da Resolução TSE n. 23.609/2019, e quanto ao RRC dos candidatos, os arts. 24 a 27 da mesma Resolução, que
contêm um rol de informações e documentos que serão necessários;
mantenham sob a guarda do Partido ou Coligação os formulários de DRAP e RCC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à
Justiça Eleitoral, juntamente com os documentos que os instruem, os quais devem ser impressos e assinados pelos responsáveis e guardados
até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse
sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado,
inclusive, para serem exibidos caso sejam requisitados pela Justiça Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas
(Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º);
orientem e fiscalizem para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda eleitoral a partir de 27
de setembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e gastos de
campanha após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de multas eleitorais,
cassação do registro ou do diploma, se eleito;
em razão da atual pandemia de COVID-19, para evitar aglomerações, realizem convenções virtuais, bem como observem as diretrizes para sua
realização fixadas pelo Grupo de Trabalho do TSE (Resolução TSE n. 23.623/2020);
evitem deixar para os últimos dias o protocolo dos DRAPs e dos RRCs, evitando assim riscos e facilitando o julgamento dos pedidos de registro
pela Justiça Eleitoral.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo os Diretórios Municipais dos Partidos informarem à Promotoria
Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, até 5 (cinco) dias depois da respectiva convenção partidária: a) o
nome completo das candidatas que compõem o porcentual mínimo de 30% (trinta por cento) da cota de gênero; b) o nome completo de
eventuais servidores públicos, civis ou militares, que serão candidatos pelo partido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI, à Câmara
de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus
respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 09/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 25 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 10/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 11/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO a proximidade das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os
Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as disposições da Resolução TSE n. 23.609/2019, que disciplina
os procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até
a data da convenção (Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 2°);
CONSIDERANDO que nas Eleições 2020 estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% (cento e cinquenta por cento) das vagas a preencher (art. 17, § 1º, CF; art. 10, da Lei 9.504/97 e Consulta TSE n.
600805-31/DF);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada gênero;
CONSIDERANDO que, no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do
pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (Resolução TSE n.
23.609/2019, arts. 17, §§ 4º e 6º e 48);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30% (trinta
por cento) exigido em lei, pode caracterizar abuso do poder político ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os
candidatos do partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE (art. 22, da LC 64/90, quando
detectado antes da diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (art. 14, § 10, da CF, quando o fato for
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detectado após a diplomação), conforme vários precedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral nº 19392,
de 04/10/2019; na Ação Cautelar nº 060048952, de 12/03/2020 e no Recurso Especial Eleitoral nº 319, de 12/03/2020;
CONSIDERANDO que a apresentação de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o objetivo de usufruir de licença
remunerada nos 03 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva campanha, com gastos
de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, pode caracterizar crime de falsidade ideológica (art. 350, do Código Eleitoral) e ato
improbidade administrativa, acarretando para o agente a obrigação de devolver ao erário o que recebido durante a licença, além das demais
sanções previstas na Lei n. 8.429/92 (multa, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo etc.);
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 9º e 10) e não
incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (da Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 11, 12 e 13);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 08 (oito) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos Políticos
critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não incidam em
nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, §§ 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto e pé atualizadas de
cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09, instruídos eletronicamente com
vários documentos exigidos pela legislação (Resolução TSE n. 23.609/2019, arts. 18 a 30);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
multas eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os
aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos diretórios municipais dos partidos Políticos com
atuação no MUNICÍPIO DE CURRALINHOS/PI e seus(suas) respectivo(a)s candidato(a)s para:
verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no respectivo Tribunal
Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2° da Resolução TSE n. 23.609/2019, salientando-se que, em regra, a consulta está disponível no site do
respectivo Tribunal Regional Eleitoral, na aba "Partidos, ou em contato com mesmo Tribunal;
diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% (cento e cinquenta por cento) das
vagas a preencher, nos termos do art. 17, § 1º, CF; do art. 10, da Lei n. 9.504/97 e da Consulta TSE n. 600805-31/;
não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas que
não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente para o preenchimento do
mínimo de 30% (trinta por cento) da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que
pode ser objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como possível caracterização de crime eleitoral;
não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 03 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e
efetiva campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização crime de crime eleitoral e ato
improbidade administrativa;
só escolham em convenção candidatos que preenchem todas as condições de elegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 9º e 10) e não
incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 11, 12 e 13), notadamente aquelas previstas no art. 14,
§§ 4º ao 8º, da Constituição Federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar n. 64/1990, Lei das Inelegibilidades, alterada pela Lei
Complementar n. 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, os Partidos devem fazem uma análise minuciosa da situação
jurídica e da vida pregressa dos seus pré-candidatos, para evitar candidatos "ficha suja", os quais podem ter o registro de candidatura indeferido,
pois além da cassação do registro ou diploma, os votos serão retirados do quociente eleitoral no sistema proporcional, prejudicando, assim, o
próprio Partido;
observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, epsecialmente os previstos no art. 6º, §§3 ao 9º e no
art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerada pelo CANDex á
Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
acompanhe e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo candidato
supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos termos do
art. 27, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, salvo nova previsão do TSE
em razão da pandemia de Covid-19;
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caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC as certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019;
caso algum candidato, por exigência legal, haja que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da desincompatibilização, com
fulcro art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
diante do exíguo prazo entre o fim das convenções e o registro de candidatura, providenciem com antecedência toda a documentação necessária
para preencher e instruir o DRAP e o RRC (Resolução TSE n. 23.609/2019, arts. 18 a 30), sendo que, quanto ao DRAP do partido, merecem
destaque os arts. 22 e 23, da Resolução TSE n. 23.609/2019, e quanto ao RRC dos candidatos, os arts. 24 a 27 da mesma Resolução, que
contêm um rol de informações e documentos que serão necessários;
mantenham sob a guarda do Partido ou Coligação os formulários de DRAP e RCC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à
Justiça Eleitoral, juntamente com os documentos que os instruem, os quais devem ser impressos e assinados pelos responsáveis e guardados
até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse
sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado,
inclusive, para serem exibidos caso sejam requisitados pela Justiça Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas
(Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º);
orientem e fiscalizem para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda eleitoral a partir de 27
de setembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e gastos de
campanha após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de multas eleitorais,
cassação do registro ou do diploma, se eleito;
em razão da atual pandemia de COVID-19, para evitar aglomerações, realizem convenções virtuais, bem como observem as diretrizes para sua
realização fixadas pelo Grupo de Trabalho do TSE (Resolução TSE n. 23.623/2020);
evitem deixar para os últimos dias o protocolo dos DRAPs e dos RRCs, evitando assim riscos e facilitando o julgamento dos pedidos de registro
pela Justiça Eleitoral.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo os Diretórios Municipais dos Partidos informarem à Promotoria
Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, até 5 (cinco) dias depois da respectiva convenção partidária: a) o
nome completo das candidatas que compõem o porcentual mínimo de 30% (trinta por cento) da cota de gênero; b) o nome completo de
eventuais servidores públicos, civis ou militares, que serão candidatos pelo partido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI, à Câmara
de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus
respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 10/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 25 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 11/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 12/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO a proximidade das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os
Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as disposições da Resolução TSE n. 23.609/2019, que disciplina
os procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até
a data da convenção (Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 2°);
CONSIDERANDO que nas Eleições 2020 estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% (cento e cinquenta por cento) das vagas a preencher (art. 17, § 1º, CF; art. 10, da Lei 9.504/97 e Consulta TSE n.
600805-31/DF);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada gênero;
CONSIDERANDO que, no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do
pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (Resolução TSE n.
23.609/2019, arts. 17, §§ 4º e 6º e 48);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30% (trinta
por cento) exigido em lei, pode caracterizar abuso do poder político ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os
candidatos do partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE (art. 22, da LC 64/90, quando
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detectado antes da diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (art. 14, § 10, da CF, quando o fato for
detectado após a diplomação), conforme vários precedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral nº 19392,
de 04/10/2019; na Ação Cautelar nº 060048952, de 12/03/2020 e no Recurso Especial Eleitoral nº 319, de 12/03/2020;
CONSIDERANDO que a apresentação de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o objetivo de usufruir de licença
remunerada nos 03 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva campanha, com gastos
de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, pode caracterizar crime de falsidade ideológica (art. 350, do Código Eleitoral) e ato
improbidade administrativa, acarretando para o agente a obrigação de devolver ao erário o que recebido durante a licença, além das demais
sanções previstas na Lei n. 8.429/92 (multa, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo etc.);
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 9º e 10) e não
incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (da Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 11, 12 e 13);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 08 (oito) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos Políticos
critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não incidam em
nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, §§ 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto e pé atualizadas de
cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09, instruídos eletronicamente com
vários documentos exigidos pela legislação (Resolução TSE n. 23.609/2019, arts. 18 a 30);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
multas eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime
democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os
aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos diretórios municipais dos partidos Políticos com
atuação no MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO/PI e seus(suas) respectivo(a)s candidato(a)s para:
verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no respectivo Tribunal
Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2° da Resolução TSE n. 23.609/2019, salientando-se que, em regra, a consulta está disponível no site do
respectivo Tribunal Regional Eleitoral, na aba "Partidos, ou em contato com mesmo Tribunal;
diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% (cento e cinquenta por cento) das
vagas a preencher, nos termos do art. 17, § 1º, CF; do art. 10, da Lei n. 9.504/97 e da Consulta TSE n. 600805-31/;
não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas que
não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente para o preenchimento do
mínimo de 30% (trinta por cento) da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que
pode ser objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como possível caracterização de crime eleitoral;
não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 03 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e
efetiva campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização crime de crime eleitoral e ato
improbidade administrativa;
só escolham em convenção candidatos que preenchem todas as condições de elegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 9º e 10) e não
incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade (Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 11, 12 e 13), notadamente aquelas previstas no art. 14,
§§ 4º ao 8º, da Constituição Federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar n. 64/1990, Lei das Inelegibilidades, alterada pela Lei
Complementar n. 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, os Partidos devem fazem uma análise minuciosa da situação
jurídica e da vida pregressa dos seus pré-candidatos, para evitar candidatos "ficha suja", os quais podem ter o registro de candidatura indeferido,
pois além da cassação do registro ou diploma, os votos serão retirados do quociente eleitoral no sistema proporcional, prejudicando, assim, o
próprio Partido;
observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, epsecialmente os previstos no art. 6º, §§3 ao 9º e no
art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerada pelo CANDex á
Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
acompanhe e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo candidato
supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos termos do
art. 27, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, salvo nova previsão do TSE
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em razão da pandemia de Covid-19;
caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC as certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019;
caso algum candidato, por exigência legal, haja que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da desincompatibilização, com
fulcro art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
diante do exíguo prazo entre o fim das convenções e o registro de candidatura, providenciem com antecedência toda a documentação necessária
para preencher e instruir o DRAP e o RRC (Resolução TSE n. 23.609/2019, arts. 18 a 30), sendo que, quanto ao DRAP do partido, merecem
destaque os arts. 22 e 23, da Resolução TSE n. 23.609/2019, e quanto ao RRC dos candidatos, os arts. 24 a 27 da mesma Resolução, que
contêm um rol de informações e documentos que serão necessários;
mantenham sob a guarda do Partido ou Coligação os formulários de DRAP e RCC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à
Justiça Eleitoral, juntamente com os documentos que os instruem, os quais devem ser impressos e assinados pelos responsáveis e guardados
até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse
sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado,
inclusive, para serem exibidos caso sejam requisitados pela Justiça Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas
(Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º);
orientem e fiscalizem para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda eleitoral a partir de 27
de setembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e gastos de
campanha após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de multas eleitorais,
cassação do registro ou do diploma, se eleito;
em razão da atual pandemia de COVID-19, para evitar aglomerações, realizem convenções virtuais, bem como observem as diretrizes para sua
realização fixadas pelo Grupo de Trabalho do TSE (Resolução TSE n. 23.623/2020);
evitem deixar para os últimos dias o protocolo dos DRAPs e dos RRCs, evitando assim riscos e facilitando o julgamento dos pedidos de registro
pela Justiça Eleitoral.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo os Diretórios Municipais dos Partidos informarem à Promotoria
Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, até 5 (cinco) dias depois da respectiva convenção partidária: a) o
nome completo das candidatas que compõem o porcentual mínimo de 30% (trinta por cento) da cota de gênero; b) o nome completo de
eventuais servidores públicos, civis ou militares, que serão candidatos pelo partido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE - Monsenhor Gil/PI, à Câmara
de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus
respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 11/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 25 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 09/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 13/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina em seu artigo 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011,
declarou "emergência em saúde pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a
situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que, até a presente data, o Governador do Estado, autoridade sanitária no âmbito da Unidade Federativa do Piauí, editou
várias normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), a saber: Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, Decreto
n° 18.895, de 19 de março de 2020, Decreto n° 18.901, Decreto 49550, de 31 de maio de 2020 e demais decretos que vêm regulamentando a
reabertura gradual as atividades;
CONSIDERANDO que, no caso das atividades essenciais e necessárias, que não tenham sido suspensas em decorrência da situação de
emergência, devem ser observadas as recomendações sanitárias, inclusive quanto à manutenção da distância segura entre as pessoas,
conforme determinam os mencionados decretos;
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CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 18.947 de 22 de Abril de 2020, que determinou a utilização de máscaras de proteção em todo
o Estado de Piauí;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus na cidade de Monsenhor Gil/PI;
CONSIDERANDO, por fim que, conquanto o Congresso Nacional pela edição da Emenda Constitucional nº 107/2020 tenha alterado as datas do
calendário eleitoral, ainda não estamos em período de realização de propaganda intrapartidária;
CONSIDERANDO a possibilidade de pretensos postulantes a candidaturas para cargos eletivos municipais circularem pelas ruas promovendo
aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras, distanciamento social e visitas a população idosa, gerando o descumprimento do
Decreto Estadual nº 18.947/2020 e colocando a população em risco;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR:
À prefeitura de MONSENHOR GIL/PI:
que determine à equipe de fiscalização da Prefeitura de MONSENHOR GIL/PI, notadamente guarda municipal e vigilância sanitária, para de
forma diária e permanente, fiscalizar e orientar os cidadãos e os comerciantes que não estiverem cumprindo os termos dos Decretos Estadual e
Municipal, no que pertine à utilização de máscaras de proteção nas vias públicas, proibição de aglomerações e reuniões em vias públicas,
acionando a Polícia Militar, se necessário, para as providências cabíveis, no âmbito criminal;
divulgue, através de todos os canais de comunicação disponíveis da prefeitura e através da rádio e da mídia, informando à população sobre a
necessidade do uso de máscaras e proibição de aglomerações;
Aos dirigentes de partidos no âmbito do Município de MONSENHOR GIL/PI, que repassem cópia da presente recomendação a todos os précandidatos integrantes do respectivo partido, bem como os orientem e adotem as providências que se façam necessárias ao fiel cumprimento da
presente recomendação;
Ao presidente da Câmara de Vereadores do Município de MONSENHOR GIL/PI, para que divulgue o teor do presente entre todos os vereadores
do Município, para o seu fiel cumprimento.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE
- Monsenhor Gil/PI, à Câmara de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI),
para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 09/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 25 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 10/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 14/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina em seu artigo 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011,
declarou "emergência em saúde pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a
situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que, até a presente data, o Governador do Estado, autoridade sanitária no âmbito da Unidade Federativa do Piauí, editou
várias normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), a saber: Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, Decreto
n° 18.895, de 19 de março de 2020, Decreto n° 18.901, Decreto 49550, de 31 de maio de 2020 e demais decretos que vêm regulamentando a
reabertura gradual as atividades;
CONSIDERANDO que, no caso das atividades essenciais e necessárias, que não tenham sido suspensas em decorrência da situação de
emergência, devem ser observadas as recomendações sanitárias, inclusive quanto à manutenção da distância segura entre as pessoas,
conforme determinam os mencionados decretos;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 18.947 de 22 de Abril de 2020, que determinou a utilização de máscaras de proteção em todo
o Estado de Piauí;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
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do Coronavírus na cidade de Curralinhos/PI;
CONSIDERANDO, por fim, que, conquanto o Congresso Nacional pela edição da Emenda Constitucional nº 107/2020 tenha alterado as datas do
calendário eleitoral, ainda não estamos em período de realização de propaganda intrapartidária;
CONSIDERANDO a possibilidade de pretensos postulantes a candidaturas para cargos eletivos municipais circularem pelas ruas promovendo
aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras, distanciamento social e visitas a população idosa, gerando o descumprimento do
Decreto Estadual nº 18.947/2020 e colocando a população em risco;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR:
À prefeitura de CURRALINHOS/PI:
que determine à equipe de fiscalização da Prefeitura de CURRALINHOS/PI, notadamente guarda municipal e vigilância sanitária, para de forma
diária e permanente, fiscalizar e orientar os cidadãos e os comerciantes que não estiverem cumprindo os termos dos Decretos Estadual e
Municipal, no que pertine à utilização de máscaras de proteção nas vias públicas, proibição de aglomerações e reuniões em vias públicas,
acionando a Polícia Militar, se necessário, para as providências cabíveis, no âmbito criminal;
divulgue, através de todos os canais de comunicação disponíveis da prefeitura e através da rádio e da mídia, informando à população sobre a
necessidade do uso de máscaras e proibição de aglomerações;
Aos dirigentes de partidos no âmbito do Município de CURRALINHOS/PI, que repassem cópia da presente recomendação a todos os précandidatos integrantes do respectivo partido, bem como os orientem e adotem as providências que se façam necessárias ao fiel cumprimento da
presente recomendação;
Ao presidente da Câmara de Vereadores do Município de CURRALINHOS/PI, para que divulgue o teor do presente entre todos os vereadores do
Município, para o seu fiel cumprimento.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE
- Monsenhor Gil/PI, à Câmara de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI),
para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 10/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 25 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral
Ref. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE) n. 11/2020
RECOMENDAÇÃO MPE Nº 15/2020
A PROMOTORIA ELEITORAL QUE OFICIA PERANTE A 58ª ZONA ELEITORAL (ZE) EM MONSENHOR GIL/PI, por intermédio de seu
Promotor Eleitoral infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF),
arts. 72, 78 e 79, parágrafo único, todos da Lei Complementar n.º 75/1993, em especial, à luz da portaria PGR/MPF n. 692, de agosto de 2016, e
demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais (CF, art. 127), como também o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina em seu artigo 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011,
declarou "emergência em saúde pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a
situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que, até a presente data, o Governador do Estado, autoridade sanitária no âmbito da Unidade Federativa do Piauí, editou
várias normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), a saber: Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, Decreto
n° 18.895, de 19 de março de 2020, Decreto n° 18.901, Decreto 49550, de 31 de maio de 2020 e demais decretos que vêm regulamentando a
reabertura gradual as atividades;
CONSIDERANDO que, no caso das atividades essenciais e necessárias, que não tenham sido suspensas em decorrência da situação de
emergência, devem ser observadas as recomendações sanitárias, inclusive quanto à manutenção da distância segura entre as pessoas,
conforme determinam os mencionados decretos;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 18.947 de 22 de Abril de 2020, que determinou a utilização de máscaras de proteção em todo
o Estado de Piauí;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus na cidade de Miguel Leão/PI;
CONSIDERANDO, por fim, que, conquanto o Congresso Nacional pela edição da Emenda Constitucional nº 107/2020 tenha alterado as datas do
calendário eleitoral, ainda não estamos em período de realização de propaganda intrapartidária;
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CONSIDERANDO a possibilidade de pretensos postulantes a candidaturas para cargos eletivos municipais circularem pelas ruas promovendo
aglomerações de pessoas, inclusive, sem uso de máscaras, distanciamento social e visitas a população idosa, gerando o descumprimento do
Decreto Estadual nº 18.947/2020 e colocando a população em risco;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR:
À prefeitura de MIGUEL LEÃO/PI:
que determine à equipe de fiscalização da Prefeitura de MIGUEL LEÃO/PI, notadamente guarda municipal e vigilância sanitária, para de forma
diária e permanente, fiscalizar e orientar os cidadãos e os comerciantes que não estiverem cumprindo os termos dos Decretos Estadual e
Municipal, no que pertine à utilização de máscaras de proteção nas vias públicas, proibição de aglomerações e reuniões em vias públicas,
acionando a Polícia Militar, se necessário, para as providências cabíveis, no âmbito criminal;
divulgue, através de todos os canais de comunicação disponíveis da prefeitura e através da rádio e da mídia, informando à população sobre a
necessidade do uso de máscaras e proibição de aglomerações.
Aos dirigentes de partidos no âmbito do Município de MIGUEL LEÃO/PI, que repassem cópia da presente recomendação a todos os précandidatos integrantes do respectivo partido, bem como os orientem e adotem as providências que se façam necessárias ao fiel cumprimento da
presente recomendação;
Ao presidente da Câmara de Vereadores do Município de MIGUEL LEÃO/PI, para que divulgue o teor do presente entre todos os vereadores do
Município, para o seu fiel cumprimento.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL OFICIANTE NA 58ª ZE considera os
destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, bem como ao Juízo Eleitoral, ao Cartório Eleitoral da 58ª ZE
- Monsenhor Gil/PI, à Câmara de Vereadores de Monsenhor Gil/PI, à Prefeitura Municipal e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI),
para conhecimento, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE) n. 11/2020, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 25 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral

5.3. 96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR13141
PORTARIA N° 002/2019
PIC - PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.moSr. Promotor
Eleitoral da 96ª Promotoria Eleitoral no município de Campo Maior/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, bem como na Resolução
CNMP nº 181/2017, Resolução CPJ/PI nº 010/2018 e Portaria PGR e PGE nº 001/2019, art. 66 e ss., 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 em sede de requerimento de alistamento eleitoral o Sr. JOSÉ ANTÔNIO GINO LINHARES apresentou com o comprovante de endereço uma
fatura de energia elétrica de sua titularidade identificada com o código único nº1640195-6;
Que solicitadas informações pelo Cartório Eleitoral da 96ª Zona Eleitoral à Equatorial Energia Piauí para confirmação da titularidade da fatura de
energia elétrica apresentada, esta informou que o código único nº 1640195-6 pertence à Sra. NÚBIA ANAFAETE SILVA CUNHA desde 15 de
maio de2018;
que a conduta do Sr.JOSÉ ANTÔNIO GINO LINHARES de inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documento para fins
eleitorais, bem como fazer uso do documento falsificado, ajusta-se, em tese, aos delitos descritos nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral,
passível de responsabilização em sede de ação penal;
que referida notícia é grave e merece maior averiguação antes das providências cabíveis.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, tendo em mira
a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os quais, uma vez ali cerçado sem provas
documentais poderão servir para justa causa de ação penal, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham,com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP e remessa ao CAOCRIM;
Comunique-se à PRE/PI a instauração do presente procedimento;
Notifique-se a Sra. NÚBIA ANAFAETE SILVA CUNHA para comparecer nesta promotoria em dia e hora marcada com o fim de ser inquirida sobre
os fatos investigados, na qualidade de testemunha;
Solicite-se informações sobre os fatos ao consumidor NÚBIA ANAFAETE SILVA CUNHA;
Colha-se em INFOSEG endereços registrados como de JOSÉ ANTÔNIO GINO LINHARES, bem como em SIGED eventuais vínculos laborais.
Notifique-se o Sr.JOSÉ ANTÔNIO GINO LINHARES para comparecer nesta promotoria em dia e hora marcada com o fim de ser interrogado
sobre os fatos investigados, na qualidade de investigado;
nomeia-se para fins de secretariamento do presente PIC, KEVIN KESLLEY RODRIGUES DA COSTA,assessor de Promotoria.
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs ecertificação.
Cumpra-se,em até 40 (quarenta) dias,voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 29 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Assinado de forma digital por
Promotor Eleitoral
GOMES DEMAURICIO GOMES
SOUZA:95
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5.4. 39ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI13144
PORTARIA Nº 04/2020 MPE-ELEITORAL
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 03/2020
SIMP: 000004-241/2020
Objeto: Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral visando apurar a conduta de Claudineide Pereira Alves Milanez, vereadora e pré-candidata
a prefeita de São Miguel do Tapuio.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio de seu representante com atuação na 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º, e 127 da Constituição Federal; Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97, art. 73, inc. IV, § 10 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à
espécie;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), bem assim o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal nº. 75/93);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos, entre outros, a
cidadania e o pluralismo político e ser um dos objetivos fundamentais da República a construção uma sociedade livre, justa e solidária;
CONSIDERANDO que todo poder emana do povo, sendo exercido diretamente ou através de seus representantes eleitos (art. 1º, parágrafo
único, da CF/88);
CONSIDERANDO que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos
termos do art. 14, caput, da CF/88;
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que cumpre ao Ministério Público Eleitoral, entre outras funções, zelar pelo fiel cumprimento da legislação eleitoral, destarte,
combater a corrupção eleitoral em todas as suas formas;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social, constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a coibição ao abuso de poder político encontra sua razão na imperiosa necessidade de serem asseguradas a normalidade
e a plena legitimidade das eleições, evitando que tais postulados sejam afetados de modo a comprometer a igualdade entre os futuros candidatos
e própria vontade popular, que é soberana;
CONSIDERANDO que o futuro mandato popular deverá ser exercido em harmonia com regras e princípios regentes pela democracia, sendo
plenamente ilegítimo e imoral todo direcionamento que tem como objetivo viciar a futura vontade do eleitor;
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10, da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
RESOLVE: INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL - PPE Nº 03/2020 a fim de apurar o fato remetido através do e-mail
ao Ministério Público Eleitoral, a qual encaminhou reportagem publicada no site www.cidadeverde.com[1] informando que Claudineide Pereira
Alves Milanez, atualmente vereadora no Munícipio de São Miguel do Tapuio e pré candidata a cargo eletivo de Prefeita Municipal neste
município, doou todo o seu salário do mês de abril para a compra de cestas básicas como forma de enfrentar a crise causada pelo novo
coronavírus, tendo ela transferido R$ 4.800 (quatro mil e oitocentos reais) para a conta da Associação de Moradores do Bairro de Fátima.
Autuada, registrada e publicada a presente portaria, proceda a Secretaria ao cumprimento das seguintes diligências:
Nomeia-se o Assessor de Promotoria de Justiça Etivaldo Antão de Sousa, para secretariar este Procedimento, como determina o art. 4º, inciso V,
da Resolução nº 23 do CNMP;
Determina-se o registro e autuação da presente portaria, a publicação deste ato nos Diários de Justiça Eletrônico do TRE/PI, do MPPI e Diário
dos Municípios e a comunicação da instauração deste Procedimento, com cópia desta portaria, ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no
Piauí, bem assim ao Exmo. Sr. Coordenador do CACOP/MPPI;
Anexe-se ao SIMP a citada matéria publicada no site www.cidadeverde.com bem como a publicação em sites locais;
Junte-se cópia desta portaria no PPE 01/2020 - SIMP nº 000001-241/2020;
OFICIE-SE a vereadora e pré-candidata a prefeita, a senhora Claudineide Alves, a fim de que, em 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
do ofício, esclarareça os fatos apresentados na reportagem, indicando o que foi o objeto de sua doação, quando foi e qual a finalidade de tal
doação;
OFICIE-SE o Presidente da Associação de Moradores do Bairro de Fátima, a fim de que, em 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do
ofício, esclarareça os fatos apresentados na reportagem, indicando o que foi o objeto de doação, quando foi, qual a finalidade de tal doação e se
houve algum acordo em relação a doação;
CUMPRA-SE.
São Miguel do Tapuio, 28 de agosto de 2020.
Edilvo Augusto de Oliveira Santana
Promotor Eleitoral -39ª ZE do Piauí
[1] https://cidadeverde.com/coronavirus/106459/vereadora-doa-salario-para-compra-de-cestas-basicas-em-sao-miguel-do-tapuio
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