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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ13165
PORTARIA PGJ/PI Nº 1535/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER 30 (trinta) dias de licença-prêmio do Promotor de Justiça UBIRACI DE SOUSA ROCHA, titular da 14ª Promotoria de Justiça de
Teresina, anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de setembro de 2020, conforme a escala de licença-prêmio republicada no
DOEMPPI nº 553, de 14/01/2019, ficando os trinta dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de janeiro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1536/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
CLEIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES, titular da 40º Promotoria de Justiça de Teresina e Chefe de Gabinete da ProcuradoraGeral de Justiça, referentes ao 2º período do exercício de 2020, anteriormente previstas para o períodode 01 a 30 de setembro de 2020,
conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1537/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ANTECIPAR o gozo de 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça MARIA DO AMPARO DE SOUSA, titular da 10ª Promotoria de Justiça
de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2020, previstas para o período de 01 a 30 de outubro de 2020, conforme escala publicada
no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, para que sejam usufruídas no período de 01 a 30 de setembro de 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 1541/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA, titular da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, referentes ao 2º período do exercício de 2020,
anteriormente previstas para o período de previstas para o período de 01 a 30 de setembro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n°
543, de 13/12/2019, tendo em vista o gozo de licença maternidade até o dia 01 de novembro de 2020, conforme a Portaria PGJ nº 1034/2020,
fndo os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
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 1542/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIAR ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias à Promotora de Justiça LIA
RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS, Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Batalha, referentes ao 2º período do exercício de 2020,
previstas para o período de 01 a 30 de setembro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, para que sejam
usufruídas no período de 01 a 30 de novembro de 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 1543/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA, titular da 18º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2020,
anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de setembro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando o
saldo de 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
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 1544/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA,no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias do Procurador de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO, referentes ao 2º período do exercício de 2020, anteriormente previstas para o período de previstas para o período
de 01 a 30 de setembro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30 (trinta) dias de férias para usufruto
em data oportuna.
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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 1545/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias do Procurador de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO, referentes ao 2º período do exercício de 2020, anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de setembro de
2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
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 1552/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí o adiamento de 30 (trinta) dias de férias à Promotora
de Justiça ANTÔNIA BARBOSA DE SOUSA MELO, titular da 41º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de
2020, previstas para o período de 01 a 30 de setembro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, para que sejam
gozadas no período de 01 a 30 de dezembro 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 1555/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIAR ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias à Promotora de Justiça LUANA
AZEREDO ALVES, titular da Promotoria de Justiça de Piracuruca, referentes ao 2º período do exercício de 2020, previstas para o período de 01
a 30 de setembro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, para que sejam usufruídas no período de 01 a 30 de
novembro 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 1556/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO, referentes ao 2º período do exercício de 2020, anteriormente previstas para o período de 01
a 30 de setembro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data
oportuna.
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 1557/2020
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
DESIGNAR o Promotor de Justiça CLÁUDIO BASTOS LOPES, titular da 57ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 de setembro de 2020, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1558/2020
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
DESIGNAR a Promotora de Justiça CYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, titular da 39ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 37ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 de setembro de 2020, em razão do afastamento do
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1559/2020
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
DESIGNAR o Promotor de Justiça FRANCISCO DE JESUS LIMA, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 10ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 de setembro de 2020, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1560/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ANTECIPAR o gozo de 30 (trinta) dias de férias do Procurador de Justiça ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES, referentes ao 2º período
do exercício de 2020, previstas para o período de 01 a 30 de outubro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019,
para que sejam usufruídas no período de 01 a 30 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1561/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR ANA LUIZA MASSTALERZ PIRES DE SOUZA, Técnica Ministerial, matrícula 332, do cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 28ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1562/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO, Matrícula 15546, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 15ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1563/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR MOISES DE ARAUJO MOURA MENDES, CPF: 054.214.093-41, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 15ª Promotoria de Justiça de Teresina;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1566/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR LEONARDO NOGUEIRA DE SOUSA LEAL, CPF: 065.405.333-22, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 28ª Promotoria de Justiça de Teresina;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

1.2. ATOS PGJ13169
ATO PGJ Nº 1030/2020
Altera o Ato PGJ N° 998/2020, de 01 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas de controle de gastos eredução das despesas no âmbito do
MinistérioPúblico do Estado do Piauí.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as
definidas no art. 12, incisos I e V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993 e no art. 10, incisos I e V, da Lei Federal nº
8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade de se alterar o AtoPGJ Nº 998/2020, de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre medidas de controle de gastose
redução das despesas no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
RESOLVE:
Art. 1º O parágrafo único do artigo2º do AtoPGJ Nº 998/2020, de 1º de abril de 2020, passaa vigorar com aseguintealteração:
"Art. 2º Ficam temporariamente suspensas as despesas com o pagamento de conversão em abonos pecuniários de férias não gozadas
demembros e servidores, bem como de licenças-prêmio não gozadas de membros.
I - (revogado);
II - (revogado);
III- (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado);
VI - (revogado);
VII - (revogado);
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VIII - (revogado);
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - (revogado).
Parágrafo único. Igualmente ficam suspensas a nomeação de membros e servidores, admissão de estagiários que acarretem incremento
dedespesa, e a promoção de membros."(NR)
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se.Cumpra-se.
Teresina-PI, 31 de agosto de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13151
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000109-172/2016(j)
Fiscalização. Cumprimento da legislação ambiental.
Funcionamento das padarias de Teresina/PI.
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2017, em razão da extrapolação do tempo necessário
para conclusão do Procedimento Preparatório, tendo sido este instaurado em 03 de agosto de 2016, a fim de ser apurado o cumprimento da
legislação ambiental pelas padarias da cidade de Teresina.
Foi designada audiência para o dia 5 de dezembro de 2017, para fins de instrução dos autos, oportunidade em que foram oficiados os seguintes
órgãos: SDU-SUL, GEVISA, PROCON, SDU-LESTE, SEMAM, CRQ/PI e SDU-SUDESTE. Na ocasião, acordaram as seguintes deliberações: "...
a) GEVISA entregará ao MPPI, até 20 de dezembro de 2017, a relação de todas as padarias existentes com o respectivo endereço; b) fica
designada audiência para o dia 09 de janeiro de 2018, de já notificadas a GEVISA e a SEMAM, para traçar a logística necessária para
implementação da força tarefa em relação as padarias..." (sic). Compareceram à audiência os representantes da SEMAM, SDU-SUL, SDULESTE, SDU-SUDESTE e da GEVISA (Fls. 110/111).
Aos 09 dias do mês de janeiro do ano de 2018, foi realizada audiência com a presença dos representantes da GEVISA e da SEMAM, restando
deliberado que: "...a) O Ministério Público buscará viabilizar um veículo para auxiliar as equipes nas fiscalizações diárias; b) Fica designado o dia
23 de janeiro, para continuidade desta audiência, ficando de já os presentes notificados a comparecer a mesma, devendo apresentar a
metodologia que irão utilizar para a realização desta força tarefa de fiscalização das padarias..."(sic) (Fls. 117/118).
Em atendimento ao acordado em audiência, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM apresentou a relação das
empresas ativas referente aos empreendimentos do ramo de Padaria e Confeitaria, bem como o plano de ação sob a responsabilidade da
GEVISA e SEMAM, visando que fosse realizada a vistoria e direcionado os dados coletados para relatório geral e encaminhamento ao Ministério
Público (Fls.122/165).
Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de 2018, com a presença dos representantes da GEVISA e da SEMAM, determinou-se os seguintes pontos
em audiência: "...a) a operação terá início no dia 05 de fevereiro de 2018 e tem previsão de 06 (seis) meses de duração, podendo ser prorrogada
por motivo justificável; b) semanalmente haverá uma equipe composta de 02 (dois) funcionários da GEVISA e 02 (dois) da SEMAM que
inspecionarão todas as padarias constantes na relação de empresas ativas do ramo padaria e confeitaria entregue pela GEVISA que faz parte
deste procedimento; c) a SEMAM ficará responsável pelo veículo e motorista utilizado para as inspeções; d) a fiscalização ocorrerá de segunda a
quinta-feira, com média de 03 (três) inspeções diárias; e) nas inspeções, GEVISA e a SEMAM se responsabilizarão naquilo que lhe for
concernente, dentro de suas atribuições, e encaminharão ao MPPI toda segunda-feira relatório da operação realizada na semana anterior com
todas as medidas que porventura a empresa inspecionada deva proceder para adequação legal, visando a celebração de TAC com o MPPI; f) o
MPPI diante do relatório da SEMAM e da GEVISA, notificará o responsável pelo empreendimento para elaboração de TAC..." (sic) (Fl. 166/168).
Por meio do Oficio nº 113/2018, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos solicitou, ao titular da 30ª Promotoria de Justiça, a
dilação do prazo em 10 (dez) dias úteis para o início do Plano de Ação das padarias, bem como que disponibilizassem um veículo para as
atividades, com o intuito de possibilitar o atendimento da demanda (Fl. 169).
Às fls. 179, foi acostada aos autos, certidão constando informações sobre o atendimento ao pleito pelo então Promotor de Justiça responsável
pela promotoria (30ªPJ), tendo este contatado o servidor da SEMAM, Claudinei Feitosa, e este informado que as fiscalizações seriam iniciadas no
dia 19 de fevereiro de 2018.
Em virtude da alteração de atribuições da 30ª Promotoria de Justiça, os autos do presente inquérito civil foram encaminhados, em 29 de maio de
2018, para esta promotoria (24ª), por meio de distribuição automática.
Empós, por meio de despacho ministerial (fl. 175), em 06 de agosto de 2018, foi determinada a observância do prazo de tramitação deste ICP,
assim como fosse realizado o levantamento e certificação se todos os estabelecimentos foram vistoriados e preenchidos os relatórios.
Em cumprimento, foi enviado o ofício nº 624/2018 à GEVISA, para informar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de forma documentada, se todos os
estabelecimentos foram vistoriados e, sendo positivo, que encaminhasse os relatórios/laudos com as constatações e medidas adotadas.
Em resposta ao ofício nº 624/2018, a GEVISA, em 20 de setembro de 2018, informou que entre os dias 21 de março a 14 de setembro de 2018,
foram realizadas 300 (trezentas) fiscalizações nas padarias de Teresina; deste montante, 180 (cento e oitenta) foram fiscalizações e 120
(cento e vinte) repetições de fiscalizações. Aduziu, ainda, que nesse período foram aplicados 168 (cento e sessenta e oito) termos de notificação
comercial, 45 (quarenta e cinco) autos de infração e 20 (vinte) multas. Para mais, 69 (sessenta e nove) padarias dispõem de licenciamento
sanitário dentro da validade. Ademais, informou que os trabalhos de fiscalização continuariam, e que assim que fossem concluídos, os resultados
seriam consolidados e encaminhados a esta promotoria. Outrossim, foram juntados anexos com a relação das padarias notificadas, bem como a
relação das padarias com autos de infração, multadas e também com licenças válidas (fl.177/193).
Tendo em vista as informações apresentadas pela GEVISA, foi determinado, em despacho ministerial (fl. 194), no dia 01 de outubro de 2018, o
sobrestamento do procedimento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para se aguardar os resultados finais das vistorias realizadas. Em atendimento
ao despacho retro citado, a GEVISA, em 30 de abril de 2019, informou que, entre o período de março a setembro de 2018, a fiscalização resultou
em: 178 (cento e setenta e oito) termos de notificação aplicados; 49 (quarenta e nove) autos de infração aplicados; 36 (trinta e seis) multas
aplicadas; 103 (cento e três) licenças liberadas, anexando a relação com esses dados (fl.197/214).
Portanto, diante do exposto acima, o objeto perquirido neste procedimento foi alcançado, qual seja, realizar um levantamento das padarias do
município de Teresina, a fim de apurar o cumprimento da legislação ambiental.
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.
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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 (...). "
O Licenciamento Ambientalconstitui-se em uma ferramenta de fundamental importância, tendo em vista que permite ao empreendedor identificar
os efeitos ambientais do seu negócio, e de que forma esses efeitos podem ser gerenciados, além de garantir que as medidas preventivas e de
controle adotadas nos empreendimentos sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Nessa esteira, facilita também aos órgãos
ambientais, quando diligenciarem nas realizações de vistorias e fiscalizações, a fim de apurar a regularidade dos estabelecimentos.
Ademais, por meio dos licenciamentos ambientais visa-se evitar que seja gerada a chamada poluição atmosférica, querefere-se a mudanças
daatmosfera terrestresusceptíveis de causar impacto a nívelambientalou desaúde humana, através dacontaminaçãoporgases,partículassólidas,
líquidos em suspensão, materialbiológicoouenergia.
A partir da Lei 6.938 de 1981 que criou a Política Nacional de Meio Ambiente, se passou a ter uma preocupação maior com o meio ambiente.
Com a Lei 9.605 de 1998, de Crimes Ambientais criou-se sanções penais e administrativas,determinando uma nova postura em relação ao meio
ambiente.
Já a Lei 13.425/2017, que cria novas normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público,
entra em vigor em setembro deste ano. O texto foi sancionado com vetos pelo presidente da República, Michel Temer, e publicado na edição
Diário Oficial da União do dia 31/03.
E, ainda, dispõe nossa carta magna, em seu art. 225, caput, 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 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, 03 de agosto de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

2.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13153
RECOMENDAÇÃO Nº 127/2020
Referente - Procedimento Administrativo nº 134/2020
Destinatários: Prefeito Municipal de Nova Santa Rita e Secretário Municipal de Educação
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 a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que é preciso concretizar o Princípio da Igualdade, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, o qual consiste em tratar
diferentemente os desiguais, buscando compensar juridicamente a desigualdade de fato e igualá-los em oportunidades;
CONSIDERANDO que Constituição Federal de 88, em seu art. 1°, III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental,
e que o seu art. 5°, caput, erigiu o direito à segurança como um direito fundamental do ser humano;
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 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 a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e §§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que deve ser preservada a integridade física e a segurança dos alunos que utilizam o transporte escolar;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o art. 4° da Lei Federal 9.394/94 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) consigna como obrigação do Poder Público
fornecer o serviço público e gratuito de transporte escolar;
CONSIDERANDO que a frota do transporte escolar municipal deve estar adequada às normas do Código de Trânsito Nacional (artigo 136 a 139
da Lei nº 9.503/97) e Resoluções do CONTRAN para a garantia da segurança dos alunos do ensino público, sob pena das contas do chefe do
Executivo serem rejeitadas diante de sua ilegitimidade, como apregoa o artigo 70, caput, da Lei Fundamental;
CONSIDERANDO que os princípios constitucionais são as principais normas fundamentais de conduta de um indivíduo mediante às leis já
impostas, além de exigências básicas ou fundamentos para tratar uma determinada situação e podem até ser classificados como a base do
próprio Direito;
CONSIDERANDO o Princípio da Razoabilidade, que consiste em agir com bom senso e prudência, levando-se em conta a relação de
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proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato;
CONSIDERANDO que a aplicação do Princípio da Razoabilidade se dá quando cabe ao agente público respeitar não apenas os dispositivos
presentes em lei (Princípio da Legalidade), como também tomar decisões e aplicá-las de modo razoável, dentro dos limites da justiça e
daquilo que for razoável e condizente com o caso concreto;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou conhecimento sobre a distância percorrida pelo adolescente, filho do Sr. M. R. S., para
ter acesso ao ponto de passagem do Transporte Escolar;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual 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, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
RESOLVE:
RECOMENDAR ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Nova Santa Rita e ao Secretário Municipal de Educação, atendendo aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que adotem as providências necessárias
para que:
a) Seja elabora uma nova rota, garantindo a passagem de uma linha de transporte escolar, pelo menos em um ponto próximo da casa do
adolescente (distância mínima de 1 km);
b) Que no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta Recomendação, encaminhe à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí,
preferencialmente através do e-mail: segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br informações no que diz respeito ao atendimento desta.
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 Defesa da Educação e da Cidadania CAODEC.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público - DOEMPI e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 31 de agosto de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI13154
INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2020 SIMP Nº 10-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Este procedimento foi instaurado de ofício para averiguar a legalidade dos procedimentos licitatórios que antecederam a celebração dos contratos
firmados entre F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS, F R SILVA COSTA & CIA LTDA EPP, IVONE EVENTOS EIRELLI, THIAGO S DA SILVA e
o Município de Esperantina, consoante portaria de fls. 02/05.
Após devidamente oficiado, o Município de Esperantina informou que os contratos foram precedidos do Procedimento Licitatório na modalidade
Pregão Presencial e que o registro de preço realizado balizará não só a aquisição de produtos e serviços relativos à realização do festival do
peixe, mas também para futuras contratações.
Ao final, pontuou que os valores estipulados no procedimento licitatório não foram utilizados em sua integralidade, apenas parcialmente,
permanecendo as empresas vencedoras do certame na expectativa de futura entrega dos objetos licitados à discricionariedade da licitante, fls.
06/07.
Contratos juntados, fls. 08/39.
Parecer técnico do CACOP concluiu não haver indícios de sobrepreço ou superfaturamento nos contratos em questão, fls. 51/55v.
Juntou-se cópia integral do procedimento licitatório que desaguou na celebração dos contratos, fls. 58/647.
É o relatório.
Fundamento.
O objeto do presente procedimento visa averiguar a legalidade dos procedimentos licitatórios que antecederam a celebração dos contratos
firmados entre F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS, F R SILVA COSTA & CIA LTDA EPP, IVONE EVENTOS EIRELLI, THIAGO S DA SILVA e
o Município de
Esperantina para fins de realização do Festival do Peixe de 2019.
Pois bem.
O registro de preço estipulou o valor máximo de R$ 834.158,33 para aquisições por parte do Município de Esperantina para fins de realização do
evento Festival do Peixe 2019.
A partir do Termo de Referência constante do certame, as empresas interessadas na contratação apresentaram suas propostas, fls. 226/232.
As empresas F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS, F R SILVA COSTA & CIA LTDA EPP, IVONE EVENTOS EIRELLI, THIAGO S DA SILVA
foram contratadas por apresentar o menor preço de mercado, notadamente, após ser franqueados aos participantes oferecerem lances no intuito
de buscar o menor preço para Administração Pública, fls. 260/262.
A Ata de Registro de Preço apresentou resultado final, após apresentação das propostas e lances, fls. 589/596.
Segundo publicação do TCU, são peculiaridades do sistema de registro de preços:
Não está a Administração obrigada a contratar o bem ou serviço registrado. A contratação somente ocorre se houver interesse do órgão/entidade;
Compromete-se o licitante a manter, durante o prazo de validade do registro, o preço registrado e a disponibilidade do produto, nos quantitativos
máximos licitados;
Aperfeiçoa-se o fornecimento do objeto registrado por meio de instrumento contratual (termo de contrato ou instrumento equivalente);
Observados o prazo de validade do registro e os quantitativos máximos previamente indicados na licitação, a Administração poderá realizar
tantas contratações quantas se fizerem necessárias;
Destarte, apesar do valor global de R$ 834.158,33 ser elevado, não significa que a administração pública irá dispender o valor total para
aquisição dos produtos e serviços contratados. Tal valor, na verdade, revela o teto da contratação, não havendo que se falar em ilegalidade.
Nesse passo, o Município de Esperantina celebrou contratos com as empresas vencedoras nos valores de R$ 196.950,00, R$ 152.050,00, R$
287.420,00 R$ 122.175,00, respectivamente com as empresas F R SILVA COSTA & CIA LTDA EPP, INOVE EVENTOS EIRELI, TIAGO 5 DA
SILVA e F
RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA, totalizando o valor de R$ 758.595,00.
Em análise aos documentos referentes ao pregão presencial, não vislumbro ilegalidades ou conluio entre as empresas licitantes.
Por sua vez, através de Parecer Técnico, o CACOP concluiu não haver indícios de sobrepreço ou superfaturamento nos contratos em
questão, tendo em visto o comparativo com os valores pagos por outros Municípios do Estado às mesmas empresas referente aos mesmos
produtos e serviços.
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Assim, até a presente data, a presente investigação não demonstrou vícios ou ilegalidades no procedimento licitatório. Tampouco, restou
configurado prejuízo ao erário na contratação dos produtos e serviços adquiridos pelo Município.
Por fim, não ficou demonstrada a hipótese de fraude relacionada a não entrega dos objetos contratados, após empenho e pagamento por parte
da administração pública.
A manutenção extraordinária do trâmite do presente procedimento, via eventual autorização excepcional de sua prorrogação pelo E. CSMP/PI,
aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta de justa causa.
A Resolução n. 23/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 10º, sobre o arquivamento de Inquérito
Civil Público:
"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."
Destarte, a atuação ministerial no presente feito se exauriu, não havendo diligências a serem requisitadas ou elementos de prova a ensejar o
ajuizamento de Ação Civil Pública.
CONCLUSÃO
Portanto, alcançado o objetivo a que o Ministério Público se propôs, nada mais resta a fazer senão promover o ARQUIVAMENTO destes autos.
Firme na intenção de evitar o cometimento de falta grave, conforme menciona o §1º do art. 9º da Lei 7.347/85, entendo haver necessidade de
homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí. Sendo assim, a secretaria desta Promotoria de Justiça deve atentar para a
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e cientificar o representante. Com o cumprimento desta diligência e no prazo
de até 03 dias (prazo máximo descrito no §1º do art. 10 da dita resolução) encaminhe-se o feito para homologação no Conselho Superior do
Ministério Público.
Cumpra-se, dando baixa no livro de registro de procedimentos.
Esperantina (PI), 15 de Julho de 2020.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Esperantina
NOTÍCIA DE FATO Nº 24/2020
SIMP Nº 000137-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de
fato, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuidam os presentes autos de notícia de fato instaurada em razão de denúncia anônima encaminhada à Ouvidoria do Ministério Público do Piauí
dando conta de suposta prática de campanha eleitoral antecipada em face de Maria de Jesus Carvalho Sampaio, fls. 03/08.
Narra o Denunciante que a Demandada foi lançada como pré-candidata à Prefeitura Municipal de Esperantina, apoiada pela atual gestora, sra.
Vilma Carvalho Amorim e, em razão disso, teria participado de eventos promovidos pela Municipalidade como forma de realizar campanha
eleitoral antecipada.
Cópias da presente denúncia foram encaminhadas à Promotoria Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral do Piauí para investigação de suposta prática de
campanha eleitoral extemporânea e tomada de medidas cabíveis.
É o relatório.
Fundamento.
Compulsando os autos restou verificado que os fatos denunciados e objetos da presente demanda se consubstanciam em suposto caso de
violação a normas eleitorais no âmbito do Município de Esperantina, englobado pela 41ª Zona Eleitoral.
Desta feita, cópias da referida denúncia foram encaminhadas para a 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina para conhecimento do caso e
tomada de medidas cabíveis, tendo em vista que o supramencionado órgão de execução ministerial detém atribuição eleitoral no âmbito da 41ª
Zona Eleitoral do Estado do Piauí.
Ademais, é relevante salientar que, ante as informações prestadas e provas colacionadas, registros fotográficos que demonstram a presença
física de pré-candidata em eventos não são capazes de configurar, por si só, ilícito civil ou administrativo que justifique a atuação deste Parquet.
Neste ínterim, em última ratio, a presença de pré-candidata em eventos promovidos pela Municipalidade não são vedados pela lei, nem
considerados, per si, atos de improbidade, vez que não têm o condão de causar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e desrespeitar princípios
da Administração, já que, por serem eventos essencialmente públicos, permitem a participação de todo e qualquer cidadão.
Pelo exposto, o fato narrado no presente procedimento está inserido na seara eleitoral, não havendo, portanto, justificativa para o
acompanhamento do caso ou a adoção de providências por esta Promotoria de Justiça.
Ex positis, promovo o ARQUIVAMENTO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO, nos termos do art. 4°, II e IV da Resolução nº 174/2017 do CNMP,
determinando o que segue:
Deixo de notificar o noticiante, em razão do presente procedimento ter sido instaurado por dever de ofício, nos termos do art. 13, § 2º, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Encaminhem-se cópias da presente decisão de arquivamento à Ouvidoria do Ministério Público do Piauí, via e-mail institucional.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento da presente notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
Expedientes Necessários.
Esperantina (PI), 31 de Agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

2.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI13156
PORTARIA Nº 15/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 12/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, no uso de suas atribuições, com
fundamento nos arts. 129, inciso III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93 e 8º, §1, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 63 do CNMP, de 01/12/2010, que criou as Tabelas Unificadas para os Ministérios Públicos,
objetivando a uniformização dos procedimentos judiciais e extrajudiciais e estabelecendo prazo para que todos adequassem seus sistemas
internos, bem como concluíssem a implantação das Tabelas Unificadas nas respectivas unidades;
CONSIDERANDO que na taxonomia estabelecida no mencionado modelo de unificação, os procedimentos de atuação extrajudicial do Ministério
Público estão classificados em 05 modalidades, dentre as quais o procedimento administrativo;
CONSIDERANDO que a Resolução n°174 do CNMP, de 04/07/2017 define o procedimento administrativo como sendo "o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e
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fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar
outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO que, em 16 (dezesseis) de 2016 (dois mil e dezenove), o Ministério Público firmou Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CNPJ nº 06.554.752/0001-80, pessoa jurídica de direito público interno,
localizada na Avenida João Siqueira Paz, s/n, Centro, em Angical do Piauí/PI, CEP: 64410-000, visando uma solução consensual do objeto do
Inquérito Civil Público Nº 05/2015 (SIMP 000010-231/2019), voltado para a criação da Área de Preservação Ambiental (APA) da área
denominada RIACHO BICA, no município de Angical do Piauí;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 12/2020/PJR-MPPI, para fiscalização do cumprimento do Termo Ajustamento de Conduta
firmado, já referido, procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
AUTUE-SE o procedimento administrativo, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data de instauração deste;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Prefeita Municipal de Angical do Piauí/PI, Sra. Maria Neta de Souza Santos Nunes, a fim de cientificá-la acerca da
instauração do presente Procedimento Administrativo, bem como requisitar que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, encaminhe a este Órgão
Ministerial a respectiva documentação comprobatória acerca do cumprimento da Cláusula 3ª do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, uma
vez que o prazo expirou em 16.05.2018;
Trancorrido referido prazo, retornem os autos conclusos para adoção das medidas judiciais cabíveis;
NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. Nº 15.521, e o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. n° 15.240, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, para conhecimento, conforme
determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
PUBLICAÇÃO e Registro desta Portaria no mural da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de
Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
Após autuação, registro e cumprimento do despacho, esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências instrutórias.
Cumpra-se.
Regeneração, 31 de Agosto de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotoria de justiça
PORTARIA Nº 16/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 04/2020/PJR-MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Regeneração/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.
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO, o princípio constitucional, de 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, caput, da CF).
CONSIDERANDO que constitui crime, de acordo com o art. 250, do Código Penal, "Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física
ou o patrimônio de outrem", e causa de aumento de pena se é praticado em lavoura, pastagem, mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, no artigo 38 proíbe
expressamente o uso de fogo na vegetação, excetuadas as situações previstas nos incisos I, II e III;
CONSIDERANDO que constitui crime, conforme dicção do artigo 41, da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a prática de queimada ilegal configura, também, infração administrativa;
CONSIDERANDO que o emprego de fogo em florestas e demais formas de vegetação, sem a devida autorização do órgão ambiental
competente, gera para o degradador a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente;
CONSIDERANDO os efeitos deletérios que a prática de queimada pode causar ao meio ambiente e à saúde, como perda da qualidade do ar,
destruição de vegetação nativa, morte de animais, e contribuir, também, para o aumento do efeito estufa;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129,II);
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO de Inquérito Civil Público nº 04/2020/PJR - MPPI com o objetivo de apurar os danos
causados ao meio ambiente em razão da realização de eventuais queimadas inadequadas no Município de Regeneração/PI, de logo adotando
as medidas legais para prevenir a sua prática, determinando:
AUTUE-SE o procedimento preparatório, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data de instauração deste,
bem como promover publicidade da mesma;
REMESSA de cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA comunicando acerca da
instauração do feito;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Prefeito Municipal de Regeneração/PI, Sr. Hermes Teixeira Nunes Júnior, e ao Secretário Municipal de
Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Sr. Aurino José da Silva Neto (Portaria nº 24/2020-GAB), fim de cientificá-los
acerca da instauração do presente Procedimento Preparatório;
EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao Município de Regeneração/PI, na pessoa do Prefeito, Sr. Hermes Teixeira Nunes Júnior, e ao
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Sr. Aurino José da Silva Neto (Portaria nº 24/2020GAB), recomendando quanto à proibição da prática do uso de fogo para a atividade de agricultura e pecuária e para a agricultura de subsistência,
bem como realize campanha publicitária na Rádio Comunitária local visando divulgar a proibição do uso de fogo nas zonas de risco, de tudo
cientificado esta Promotoria;
COMUNIQUE-SE O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE REGENERAÇÃO/PI acerca do teor de sobredita RECOMENDAÇÃO.
NOMEIA-SE o Assessor de Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, Luiz Augusto Soares dos Santos - Mat. nº 15.240 e a Assessora de
Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, Thamyres Lima dos Santos - Mat. 15.521, para secretariar os trabalhos.
Após autuação, registro e cumprimento do despacho, esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Regeneração/PI, 31 de Agosto de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
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REFERÊNCIA: PP nº 04/2020/PJR - MPPI
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 16/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO (PI), por seu representante legal, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 127, caput, e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)[1];
CONSIDERANDO que o disposto no artigo 225, § 1º, incisos I, V e VII, e ainda o § 4º da Constituição Federal, e visando a assegurar a
efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, direito
este fundamental e inter geracional e, portanto, indisponível, que impõe ao Poder Público a incumbência de controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio ambiente;
CONSIDERANDO o dever de respeito ao princípio geral do direito público da supremacia do interesse público, ao princípio do direito
administrativo da indisponibilidade do interesse público e aos princípios fundamentais do direito do ambiente, dentre os quais o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio da natureza pública da proteção ambiental, o
princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o princípio da função sócio - ambiental da propriedade e o princípio do direito ao
desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Regeneração/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 e às condições climáticas bastante desfavoráveis até o presente momento no município de
Regeneração/PI, o que poderá facilitar rapidamente a propagação do fogo dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas
causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população em maior gravidade do que os ocorridos em anos
anteriores;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei 7.209/84 que, em seu artigo 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 o disposto na Lei nº 9.605/98 (Crimes Ambientais) que, em seus artigos 38 a 53, estabelece os tipos penais dos crimes contra
a flora e que, em seus artigos 54 a 61, estabelece os tipos penais dos crimes da poluição e outros, com destaque dentre os citados para os
incêndios florestais e para o desmatamento, transporte e processamento ilegais de produtos florestais;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus artigos 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora e que, em seus artigos 41 a 48, estabelece as sanções aplicáveis à poluição e outros, com destaque dentre
os citados para os incêndios florestais e para o desmatamento, transporte e processamento ilegais de produtos florestais;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: morte prematura por doenças do coração (arritmias e
ataques do coração), morte prematura por doenças pulmonares, mortalidade infantil, mortalidade por câncer do pulmão, agravamento de doenças
do coração e pulmonares como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça o Procedimento Preparatório nº 04/2020/PJR-MPPI, com o objetivo de
apurar os danos causados ao meio ambiente em razão da realização de eventuais queimadas inadequadas no Município de Regeneração/PI;
RESOLVE, a teor das disposições supracitadas:
RECOMENDAR, ao MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI, na pessoa de seu Prefeito, Sr. Hermes Teixeira Nunes Júnior, e ao Secretário
Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Sr. Aurino José da Silva Neto (Portaria nº 24/2020-GAB), que
adotem as seguintes providências:
1. A proibição do uso de fogo, para prática de atividades de agricultura extensiva e pecuária, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto, no município de Regeneração/PI;
2. A proibição do uso do fogo, para prática de agricultura de subsistência no município de Regeneração/PI pelos próximos 90 (noventa) dias,
ressaltando que, após este prazo, a autorização de queima para tal finalidade (até no máximo de 04 hectares), poderá ser emitida pelo Órgão
competente, a depender das condições climáticas que se afigurarem;
3. Que realize uma ampla campanha publicitária na Rádio Comunitária no município de Regeneração/PI, com ênfase para as zonas de
risco, visando divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos e dos perigos da realização de queimadas neste ano, em especial no período
assinalado, devendo, para tanto, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentarem um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de
veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
4. Que mobilize as instituições públicas federais e estaduais, especialmente aquelas que atuam na zona rural, como órgãos de assistência
técnica, fomento, pesquisa e regularização fundiária, no sentido de fazer cumprir a presente recomendação;
5. Que mobilize o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, nos próximos 05 (cinco) dias úteis, para que seja
apresentada, no âmbito deste colegiado, a presente Recomendação, visando a adoção de medidas para sua implementação;
6. Que mobilize os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes localizadas no
referido município, visando divulgar a proibição adotada e orientar a população rural e urbana, dos riscos e dos perigos da realização de
queimadas durante o período de estiagem; e
7. Que promova a fiscalização, com fins preventivos, das queimadas em todo o município, encaminhando cópia dos Relatórios de Fiscalização a
essa Promotoria de Justiça.
Por fim, fica advertido que o não atendimento sem justificativa da presente recomendação importará no ajuizamento das competentes medidas
judiciais civis e criminais visando a resguardar os bens ora tutelados e, se for o caso, inclusive, com a propositura de apropriada ação civil pública
por improbidade administrativa, conforme previsto no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício.
Requisita-se, na forma do art. 129, inciso VI e art. 8°, § 1° c/c art. 10 da Lei 7.347/85, que seja informado ao Órgão Ministerial, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, sobre o acatamento desta recomendação, apresentando o Plano de Fiscalização para o período de 90
(noventa) dias seguintes, com ênfase, para as denominadas zonas de risco, devendo 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.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público (DE do MPPI), bem como a remessa de cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente MP/PI, para amplo
conhecimento. Após, proceda o seu arquivamento em pasta própria.
Cumpra-se.
Regeneração (PI), 31 de Agosto de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
[1] Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de
garantir-lhe o respeito: [...]
Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: [...]
IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no
caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito.
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PORTARIA Nº 17/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 05/2020/PJR-MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Regeneração/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.
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO, o princípio constitucional, de 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, caput, da CF).
CONSIDERANDO que constitui crime, de acordo com o art. 250, do Código Penal, "Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física
ou o patrimônio de outrem", e causa de aumento de pena se é praticado em lavoura, pastagem, mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, no artigo 38 proíbe
expressamente o uso de fogo na vegetação, excetuado as situações previstas nos incisos I, II e III;
CONSIDERANDO que constitui crime, conforme dicção do artigo 41, da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a prática de queimada ilegal configura, também, infração administrativa;
CONSIDERANDO que o emprego de fogo em florestas e demais formas de vegetação, sem a devida autorização do órgão ambiental
competente, gera para o degradador a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente;
CONSIDERANDO os efeitos deletérios que a prática de queimada pode causar ao meio ambiente e à saúde, como perda da qualidade do ar,
destruição de vegetação nativa, morte de animais, e contribuir, também, para o aumento do efeito estufa;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art. 129, II);
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO de Inquérito Civil Público nº 05/2020/PJR - MPPI com o objetivo de apurar os danos
causados ao meio ambiente em razão da realização de eventuais queimadas inadequadas no Município de Angical do Piauí-PI, de logo
adotando as medidas legais para prevenir a sua prática, determinando:
AUTUE-SE o procedimento preparatório, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data de instauração deste,
bem como promover publicidade da mesma;
REMESSA de cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA comunicando acerca da
instauração do feito;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Prefeita Municipal de Angical do Piauí-PI, Sra. Maria Neta de Souza Santos Nunes, e a Secretária Municipal de
Meio Ambiente, Sra. Simone Ribeiro Soares (Portaria nº 21/2020), fim de cientificá-las acerca da instauração do presente Procedimento
Preparatório;
EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao Município de Angical do Piauí-PI, na pessoa da Prefeita, Sra. Maria Neta de Souza Santos Nunes, e a
Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sra. Simone Ribeiro Soares (Portaria nº 21/2020), recomendando quanto à proibição da prática do uso
de fogo para a atividade de agricultura e pecuária e para a agricultura de subsistência, bem como realize campanha publicitária na Rádio
Comunitária local visando divulgar a proibição do uso de fogo nas zonas de risco, de tudo comunicado esta Promotoria de Justiça;
COMUNIQUE-SE O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI acerca do teor de sobredita RECOMENDAÇÃO
NOMEIA-SE o Assessor de Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, Luiz Augusto Soares dos Santos - Mat. nº 15.240 e a Assessora de
Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, Thamyres Lima dos Santos - Mat. 15.521, para secretariar os trabalhos.
Após autuação, registro e cumprimento do despacho, esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Regeneração/PI, 31 de Agosto de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
REFERÊNCIA: PP nº 05/2020/PJR - MPPI
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 17/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO (PI), por seu representante legal, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 127, caput, e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)[1];
CONSIDERANDO que o disposto no artigo 225, § 1º, incisos I, V e VII, e ainda o § 4º da Constituição Federal, e visando a assegurar a
efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, direito
este fundamental e inter geracional e, portanto, indisponível, que impõe ao Poder Público a incumbência de controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio ambiente;
CONSIDERANDO o dever de respeito ao princípio geral do direito público da supremacia do interesse público, ao princípio do direito
administrativo da indisponibilidade do interesse público e aos princípios fundamentais do direito do ambiente, dentre os quais o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio da natureza pública da proteção ambiental, o
princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o princípio da função sócio - ambiental da propriedade e o princípio do direito ao
desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Angical do Piauí/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 e às condições climáticas bastante desfavoráveis até o presente momento no município de
Angical do Piauí/PI, o que poderá facilitar rapidamente a propagação do fogo dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e
florestas causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população em maior gravidade do que os ocorridos
em anos anteriores;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei 7.209/84 que, em seu artigo 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 o disposto na Lei nº 9.605/98 (Crimes Ambientais) que, em seus artigos 38 a 53, estabelece os tipos penais dos crimes contra
a flora e que, em seus artigos 54 a 61, estabelece os tipos penais dos crimes da poluição e outros, com destaque dentre os citados para os
incêndios florestais e para o desmatamento, transporte e processamento ilegais de produtos florestais;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus artigos 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora e que, em seus artigos 41 a 48, estabelece as sanções aplicáveis à poluição e outros, com destaque dentre
os citados para os incêndios florestais e para o desmatamento, transporte e processamento ilegais de produtos florestais;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: morte prematura por doenças do coração (arritmias e
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ataques do coração), morte prematura por doenças pulmonares, mortalidade infantil, mortalidade por câncer do pulmão, agravamento de doenças
do coração e pulmonares como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça o Procedimento Preparatório nº 05/2020/PJR-MPPI, com o objetivo de
apurar os danos causados ao meio ambiente em razão da realização de eventuais queimadas inadequadas no Município de Angical do Piauí/PI;
RESOLVE, a teor das disposições supracitadas:
RECOMENDAR, ao MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI, na pessoa da Prefeita, Maria Neta de Souza Santos Nunes, e a Secretária
Municipal de Meio Ambiente, Sra. Simone Ribeiro Soares (Portaria nº 21/2020), que adotem as seguintes providências:
1. A proibição do uso de fogo, para prática de atividades de agricultura extensiva e pecuária, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto, no município de Angical do Piauí/PI;
2. A proibição do uso do fogo, para prática de agricultura de subsistência no município de Angical do Piauí/PI pelos próximos 90 (noventa) dias,
ressaltando que, após este prazo, a autorização de queima para tal finalidade (até no máximo de 04 hectares), poderá ser emitida pelo Órgão
competente, a depender das condições climáticas que se afigurarem;
3. Que realize uma ampla campanha publicitária no município de Angical do Piauí/PI, com ênfase para as zonas de risco, visando divulgar a
proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a
população rural e urbana dos riscos e dos perigos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para
tanto, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentarem um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos
utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
4. Que mobilize as instituições públicas federais e estaduais, especialmente aquelas que atuam na zona rural, como órgãos de assistência
técnica, fomento, pesquisa e regularização fundiária, no sentido de fazer cumprir a presente recomendação;
5. Que mobilize o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, nos próximos 05 (cinco) dias úteis, para que seja
apresentada, no âmbito deste colegiado, a presente Recomendação, visando a adoção de medidas para sua implementação;
6. Que mobilize os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes localizadas no
referido município, visando divulgar a proibição adotada e orientar a população rural e urbana, dos riscos e dos perigos da realização de
queimadas durante o período de estiagem; e
7. Que promova a fiscalização, com fins preventivos, das queimadas em todo o município, encaminhando cópia dos Relatórios de Fiscalização a
essa Promotoria de Justiça.
Por fim, fica advertido que o não atendimento sem justificativa da presente recomendação importará no ajuizamento das competentes medidas
judiciais civis e criminais visando a resguardar os bens ora tutelados e, se for o caso, inclusive, com a propositura de apropriada ação civil pública
por improbidade administrativa, conforme previsto no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício.
Requisita-se, na forma do art. 129, inciso VI e art. 8°, § 1° c/c art. 10 da Lei 7.347/85, que seja informado ao Órgão Ministerial, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, sobre o acatamento desta recomendação, apresentando o Plano de Fiscalização para o período de 90
(noventa) dias seguintes, com ênfase, para as denominadas zonas de risco, devendo 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.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público (DE do MPPI), bem como a remessa de cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente MP/PI, para amplo
conhecimento. Após, proceda o seu arquivamento em pasta própria.
Cumpra-se.
Regeneração (PI), 31 de Agosto de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
[1] Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de
garantir-lhe o respeito: [...]
Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: [...]
IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no
caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito.
PORTARIA Nº 18/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 06/2020/PJR-MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Regeneração/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.
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO, o princípio constitucional, de 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, caput, da CF).
CONSIDERANDO que constitui crime, de acordo com o art. 250, do Código Penal, "Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física
ou o patrimônio de outrem", e causa de aumento de pena se é praticado em lavoura, pastagem, mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, no artigo 38 proíbe
expressamente o uso de fogo na vegetação, excetuado as situações previstas nos incisos I, II e III;
CONSIDERANDO que constitui crime, conforme dicção do artigo 41, da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a prática de queimada ilegal configura, também, infração administrativa;
CONSIDERANDO que o emprego de fogo em florestas e demais formas de vegetação, sem a devida autorização do órgão ambiental
competente, gera para o degradador a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente;
CONSIDERANDO os efeitos deletérios que a prática de queimada pode causar ao meio ambiente e à saúde, como perda da qualidade do ar,
destruição de vegetação nativa, morte de animais, e contribuir, também, para o aumento do efeito estufa;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129,II);
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO de Inquérito Civil Público nº 06/2020/PJR - MPPI com o objetivo de apurar os danos
causados ao meio ambiente em razão da realização de eventuais queimadas inadequadas no Município de Jardim do Mulato/PI, de logo
adotando as medidas legais para prevenir a sua prática, determinando:
AUTUE-SE o procedimento preparatório, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data de instauração deste,
bem como promover publicidade da mesma;
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REMESSA de cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA comunicando acerca da
instauração do feito;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Prefeito Municipal de Jardim do Mulato/PI, Sr. Airton José da Costa Veloso, e ao Secretário Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. João Evangelista Soares (Portaria nº 06/2020), fim de cientificá-los acerca da instauração
do presente Procedimento Preparatório;
EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao Município de Jardim do Mulato/PI, na pessoa do Prefeito, Sr. Airton José da Costa Veloso, e ao
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. João Evangelista Soares (Portaria nº 06/2020), recomendando
quanto à proibição da prática do uso de fogo para a atividade de agricultura e pecuária e para a agricultura de subsistência, bem como realize
campanha publicitária na Rádio Comunitária local visando divulgar a proibição do uso de fogo nas zonas de risco, de tudo comunicado esta
Promotoria de Justiça;
COMUNIQUE-SE O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JARDIM DO MULATO/PI acerca do teor de sobredita
RECOMENDAÇÃO.
NOMEIA-SE o Assessor de Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, Luiz Augusto Soares dos Santos - Mat. nº 15.240 e a Assessora de
Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, Thamyres Lima dos Santos - Mat. 15.521, para secretariar os trabalhos.
Após autuação, registro e cumprimento do despacho, esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Regeneração/PI, 31 de Agosto de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
REFERÊNCIA: PP nº 06/2020/PJR - MPPI
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 18/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO (PI), por seu representante legal, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 127, caput, e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas
disposições legais do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)[1];
CONSIDERANDO que o disposto no artigo 225, § 1º, incisos I, V e VII, e ainda o § 4º da Constituição Federal, e visando a assegurar a
efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, direito
este fundamental e inter geracional e, portanto, indisponível, que impõe ao Poder Público a incumbência de controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio ambiente;
CONSIDERANDO o dever de respeito ao princípio geral do direito público da supremacia do interesse público, ao princípio do direito
administrativo da indisponibilidade do interesse público e aos princípios fundamentais do direito do ambiente, dentre os quais o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio da natureza pública da proteção ambiental, o
princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o princípio da função sócio - ambiental da propriedade e o princípio do direito ao
desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Jardim do Mulato/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 e às condições climáticas bastante desfavoráveis até o presente momento no município de
Jardim do Mulato/PI, o que poderá facilitar rapidamente a propagação do fogo dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e
florestas causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da população em maior gravidade do que os ocorridos
em anos anteriores;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei 7.209/84 que, em seu artigo 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 o disposto na Lei nº 9.605/98 (Crimes Ambientais) que, em seus artigos 38 a 53, estabelece os tipos penais dos crimes contra
a flora e que, em seus artigos 54 a 61, estabelece os tipos penais dos crimes da poluição e outros, com destaque dentre os citados para os
incêndios florestais e para o desmatamento, transporte e processamento ilegais de produtos florestais;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus artigos 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora e que, em seus artigos 41 a 48, estabelece as sanções aplicáveis à poluição e outros, com destaque dentre
os citados para os incêndios florestais e para o desmatamento, transporte e processamento ilegais de produtos florestais;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: morte prematura por doenças do coração (arritmias e
ataques do coração), morte prematura por doenças pulmonares, mortalidade infantil, mortalidade por câncer do pulmão, agravamento de doenças
do coração e pulmonares como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça o Procedimento Preparatório nº 06/2020/PJR-MPPI, com o objetivo de
apurar os danos causados ao meio ambiente em razão da realização de eventuais queimadas inadequadas no Município de Jardim do Mulato/PI;
RESOLVE, a teor das disposições supracitadas:
RECOMENDAR, ao MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO /PI, na pessoa do Prefeito, Airton José da Costa Veloso, e ao Secretário
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. João Evangelista Soares (Portaria nº 06/2020), que adotem as
seguintes providências:
1. A proibição do uso de fogo, para prática de atividades de agricultura extensiva e pecuária, bem como para fins de limpeza ou recuperação de
pasto, no município de Jardim do Mulato/PI;
2. A proibição do uso do fogo, para prática de agricultura de subsistência no município de Jardim do Mulato/PI pelos próximos 90 (noventa)
dias , ressaltando que, após este prazo, a autorização de queima para tal finalidade (até no máximo de 04 hectares), poderá ser emitida pelo
Órgão competente, a depender das condições climáticas que se afigurarem;
3. Que realize uma ampla campanha publicitária no município de Jardim do Mulato/PI, com ênfase para as zonas de risco, visando divulgar a
proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a
população rural e urbana dos riscos e dos perigos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para
tanto, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentarem um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos
utilizados e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
4. Que mobilize as instituições públicas federais e estaduais, especialmente aquelas que atuam na zona rural, como órgãos de assistência
técnica, fomento, pesquisa e regularização fundiária, no sentido de fazer cumprir a presente recomendação;
5. Que mobilize o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, nos próximos 05 (cinco) dias úteis, para que seja
apresentada, no âmbito deste colegiado, a presente Recomendação, visando a adoção de medidas para sua implementação;
6. Que mobilize os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes localizadas no
referido município, visando divulgar a proibição adotada e orientar a população rural e urbana, dos riscos e dos perigos da realização de
queimadas durante o período de estiagem; e
7. Que promova a fiscalização, com fins preventivos, das queimadas em todo o município, encaminhando cópia dos Relatórios de Fiscalização a
essa Promotoria de Justiça.
Por fim, fica advertido que o não atendimento sem justificativa da presente recomendação importará no ajuizamento das competentes medidas
judiciais civis e criminais visando a resguardar os bens ora tutelados e, se for o caso, inclusive, com a propositura de apropriada ação civil pública
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por improbidade administrativa, conforme previsto no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício.
Requisita-se, na forma do art. 129, inciso VI e art. 8°, § 1° c/c art. 10 da Lei 7.347/85, que seja informado ao Órgão Ministerial, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, sobre o acatamento desta recomendação, apresentando o Plano de Fiscalização para o período de 90
(noventa) dias seguintes, com ênfase, para as denominadas zonas de risco, devendo 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.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público (DE do MPPI), bem como a remessa de cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente MP/PI, para amplo
conhecimento. Após, proceda o seu arquivamento em pasta própria.
Cumpra-se.
Regeneração (PI), 31 de Agosto de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
[1] Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de
garantir-lhe o respeito: [...]
Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: [...]
IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no
caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito.

2.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13157
Notícia de Fato nº 53/2020 SIMP: 000304-191/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar algumas irregularidades que estariam ocorrendo na Delegacia de São João do Piauí, segundo
informação constante na Decisão expedida nos autos do processo 0000169- 94.2020.8.18.0135, a delegacia estaria sem internet há mais de uma
semana e os flagrantes estariam sendo feitos sem os exames de corpo de delito dos autuados.
É o relatório.
Analisando detidamente a documentação juntada aos autos, consta a informação de que a escrivã da Polícia Civil de São João do Piauí
comunicou que os serviços de internet estão funcionando normalmente na Delegacia de Polícia, desta forma o procedimento em epígrafe deve
ser arquivado em razão da inexistência de irregularidades a serem apuradas.
A Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos 4º e 5º sobre o procedimento para arquivamento de
Notícia de Fato.
Verifica-se que entre as hipóteses elencadas como aptas a proceder o arquivamento do procedimento, trata-se de quando o fato narrado já se
encontrar solucionado.
Exaurida, portanto, o objeto da presente 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, caput, inciso II, 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.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedem-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - COACRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí, 31 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
Sebastião Jacson Santos Borges Promotor de Justiça

2.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI13161
Procedimento Administrativo Nº 32/2020
SIMP 000479-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a execução de alimentos em favor do menor) K. S. L. 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 0800360-08.2020.8.18.0103 - Ação de Execução 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
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outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 32/2020, SIMP nº 000479-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800360-08.2020.8.18.0103, 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, 31 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 85/2019
SIMP 000412-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a fixação de alimentos em favor do menor) M. C. S. R. 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 0800343-69.2020.8.18.0103 - 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 85/2019, SIMP nº 000412-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800343-69.2020.8.18.0103, 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, 31 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 79/2019
SIMP 000418-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a execução de alimentos em favor do menor) A. J. 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 0800345-39.2020.8.18.0103 - Ação de Execução 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:
Página 15

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 709 Disponibilização: Terça-feira, 1 de Setembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020

"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 79/2019, SIMP nº 000418-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800345-39.2020.8.18.0103, 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, 31 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 29/2019
SIMP 001553-229/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a execução de alimentos em favor do menor G. A. da 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 0800346-24.2020.8.18.0103 - Ação de Execução 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 existem fundamentos para adoção de
quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 29/2019, SIMP nº 001553-229/2018, a qual gerou o
processo nº 0800349-76.2020.8.18.0103, 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
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2.7. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13163
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.
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
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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

2.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13164
2ªPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA
Av. Landri Sales, 545, Centro, CEP: 64.240-000
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
NF nº. 121/2019
SIMP: 000459-174/2019
Cuida-se de Notícia de Fato instaurada a partir de cópias encaminhadas pela 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para fins de análise de
eventual improbidade praticada por Gabriella Rocha Gomes, Ingrid Maria Fernandes de Menezes Castro, Valéria Maria Fontenele de Oliveira,
Maria do Carmo de Carvalho Sousa e Maria do Carmo Arcanjo Silva.
A apuração inicial se deu em virtude da notícia-crime juntada às fls. 07/28 dos autos. Atendendo ao despacho de fls. 116-v, repousa às fls. 130 a
149 dos autos, as defesas das referidas investigadas.
O breve relatório.
Fundamento e, para tanto, utilizo o relatório e a fundamentação na NF 107/2019, em que analisou-se eventuais crimes praticados pelas
noticiadas. Naquela ocasião disse-se:
Relata o noticiante que em maio de 2018 sofreu denúncias falsas e anônimas no Conselho Nacional do Ministério Público tendo contra si
instaurados os processos administrativos disciplinares acima mencionados. Aduz que as noticiadas trabalham juntas há mais de 4 anos no
mesmo local, o Fórum da cidade de Piracuruca, além de serem nascidas nesta urbe. Em relação à noticiada Gabriela Rocha, fls. 07, informa que
a situação iniciou-se após a exoneração de Valéria Fontenele e não nomeação de Ingrid que segundo o noticiante "deixou esse grupinho
profundamente descontente, e se uniram para forjarem fatos e denúncias falsas" (sic). Para o noticiante as informações levadas à comissão
processante pela noticiada Gabriela de ausência do noticiante das audiências criminais configuram as práticas delitivas acima mencionadas, já
que o noticiado "(...) a protegia de pegar uma doença infecciosa nos olhos (...), fazia um dossiê contra mim, coletando audiências que faltei
justificadamente para posteriormente me prejudicar." Segundo o autor, seus argumentos encontram abrigo, especialmente diante do enunciado
09 do TJ, além do "print" dos aplicativos do Whatsapp. Imputa também à noticiada que esta teria relatado à comissão processante que o
noticiante as obrigava a permanecer para além das horas devidas sem a compensação prevista, e que a noticiada teria relatado à egrégia
Corregedoria que o noticiado teria assinado algumas peças sem a devida leitura. Em relação à noticiada Valéria Maria Fontenele o noticiante
relata que esta lhe imputou que não participava das audiências no fórum, além do regime diferenciado de expediente lhe "acusando" de "de
regras diferenciadas como gestor da unidade" (fls. 13). Também noticia o requerente que a noticiada Valéria teria relatado que a PJ de
Piracuruca seria um "Big Brother" e teria lhe chamado de "psicopata". Por fim, solicita perícia nos computadores da instituição com vias a
asseverar suas teses. Em relação à noticiada Ingrid Maria Menezes os fatos são similares: argumenta o noticiante que esta teria informado
falsamente à Corregedoria que eram obrigadas a trabalhar fora do expediente. Em relação à Maria do Carmo Arcanjo aduz o noticiante que foi
caluniado, difamado e injuriado já que esta informaram que o noticiante só assinava as atas sem a devida participação. Por fim, quanto à Maria
do Carmo Carvalho aduz que esta teria relatado à comissão processante teria relatado à comissão processante suposta conduta descortês em
audiência. Às requeridas, devidamente notificadas, apresentaram suas versões dos fatos, fls. 37/71, em que negam peremptoriamente os fatos,
negando qualquer intenção de prejudicar o noticiante, sustentando que a conduta do noticiante restou devidamente apurada pela Corregedoria e
que as noticiadas, devidamente intimadas pelo órgão correicional, só prestaram as informações que lhe foram solicitadas, inclusive juntando a
documentação requerida pela Corregedoria do Ministério Público do Estado do Piauí. A egrégia CGMP-PI, atendendo a solicitação deste membro
encaminhou às cópias da sindicância 01/2018 (depois convertida em PAD) envolvendo o noticiante, inclusive com as mídias digitais com os
depoimentos. Síntese do Essencial. O busílis da questão cinge-se em saber o animus das noticiadas que, devidamente intimadas, cumpriram seu
mister de prestar as informações devidas ao órgão correicional. Inicialmente informe-se que os procedimentos em desfavor do noticiante foram
instaurados por noticia anônima, hauridos diretamente da Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, não se podendo aferir, acima
de dúvida razoável, quem efetivamente informou às supostas condutas do noticiante. Portanto, não é possível atribuir às requerentes às condutas
do artigo 339, já que estas não deram causa a instauração de procedimento em desfavor do noticiante, tão somente, quando intimadas prestaram
informações em um procedimento que já restara instaurado, por meio de denúncia anônima. Ausentes, pois, quaisquer elementos mínimos que
vinculem às noticiadas à instauração dos procedimentos, o que, per si, seria suficiente para a obstacularização da pretensão do noticiante. Ainda,
ad argumentandum tantum, que se aceite a versão do noticiante, que foram às noticiadas que elaboraram a presente denúncia anônima, também
melhor sorte não assistiria ao noticiante. É que, conforme jurisprudência pacifica, o exercício do direito de petição afasta o crime de denunciação
caluniosa. No Tribunal de Justiça do Estado do Piauí:
AÇÃO PENAL — DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA — SUJEITO QUE ACIONOU O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE INVESTIGASSE
DETERMINADO POSTO DE GASOLINA — EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO — INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS
CONFIGURADORES DO TIPO PENAL — AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA — DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. 1. No caso em questão, tem-se que o
acusado peticionou ao Ministério Público Estadual para que apurasse irregularidades cometidas por um Posto de Gasolina instalado no
município, na medida em que este não teria cumprido as normas de segurança e saúde. 2. Referida conduta, de forma alguma, configura o crime
de denunciação caluniosa, encerrando, em verdade, o exercício de um direito fundamental previsto constitucionalmente (direito de petição). 3.
Outrossim, a imputação prevista no artigo 339. do Código Penal deve ser objetiva e subjetivamente falsa, ou seja, além de a suposta vítima ser
inocente, o sujeito ativo deve ter inequívoca ciência dessa inocência, o que não é o caso dos autos. 4. Denúncia não recebida por falta de justa
causa. TJ-PI,Apelação Criminal, 1a Câmara Especializada Criminal, Rel. Des. José Francisco do Nascimento, Data do Julgamento 31/10/2018.
Não há, pois, nos autos, nada a sustentar a ocorrência do delito do artigo 339 do Código Penal.
Também em relação ao demais crimes, não vislumbro lastro probatório a ensejar uma ação penal, especialmente diante completa ausência de
tipicidade na conduta das noticiadas.
No que toca ao crime de associação criminosa, parece-me, data máxima vênia, também não haver possibilidade de procedência nos pedidos
formulados pelo requerente.
É mais que consabido, para a consumação do delito em apreço, a necessidade de estabilidade, permanência e o animus de praticar crimes, o
que implica um decurso temporal razoável de forma permanente e a prática de crimes. Não há nos autos, nada que indique a existência de
quaisquer das condutas, porquanto os fatos são diversos, as "acusações" supostamente feitas pelas noticiadas não são iguais e vários são os
fatos apurados no bojo de tais procedimentos.
Acredita mesmo o requerente que as noticiadas associaramse, de forma estável, para praticar crimes contra ele? Pela notícia trazida pelo
noticiante aos autos, apesar da dificuldade de intelecção do texto, cheio de ilações vagas, adjetivos desnecessários, parece que ao dileto colega
a resposta é sim.
Entretanto, somente acreditar, sem juntar aos autos qualquer elemento de prova, senão suas percepções exclusivamente pessoais, não são
suficientes para o início de uma ação penal.
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Também assim o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piaui:
"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME: artigo 155, §4º, incisos I e IV, por três vezes, em concurso material com o art. 288, parágrafo único, todos do
CP, e arts. 244-B da Lei n. 8069/90 e art. 14 da Lei n. 10826/2003, na forma do art. 69, do CP (furto qualificado, associação criminosa, corrupção
de menores e porte de arma de fogo de uso permitido, respectivamente) 2. É imprescindível a comprovação da associação permanente entre os
agentes para a consumação do crime, pois a simples reunião de pessoas para a prática eventual de crimes não o configura. No caso em análise,
é evidente a existência de um acordo de vontades entre o apelante e seus comparsas para o cometimento dos delitos de furto qualificado,
praticados em Uruçuí (PI), tendo as provas dos autos demonstrado, inclusive, a prévia divisão de tarefas entre eles - conforme restou
demonstrado um dos menores era usado para entrar nas residências através de pequenas aberturas por conta de sua compleição física. 3.
Entretanto, não vislumbro a existência de uma organização criminosa com caráter de estabilidade e permanência entre os cinco indivíduos
voltada para a prática de crimes diversos, tendo em vista que o acervo probatório revela não ter havido anterior planejamento, mas sim crimes
cometidos em caráter eventual, repentino, tratando-se de mero concurso de pessoas. Dito de outro modo, não se trata de uma suposta
organização com origem pretérita ou mesmo sobrevida ao dia dos fatos analisados, mas sim da reunião de agentes para fins do cometimento dos
ilícitos apurados. 4. Por ser delito formal, a consumação requer apenas com a participação de menor de 18 anos de idade em infração penal
praticada por agente imputável. Dito de outro modo, a simples presença de um menor acompanhando um adulto na hora em que este pratica
uma conduta típica já é apta a ensejar a configuração do crime em questão, não importando se o menor já era corrompido. 5. Com a absolvição
do apelante pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, caput, co CP), necessária se faz a readequação da pena, que, com a exclusão
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses (reprimenda do delito de associação), passará a ser de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e
um) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 28 (vinte e outo) dias-multa, em valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo nacional vigente à época do crime. Deixo de realizar a detração por não haver nos autos indicativo de quanto tempo, ao certo,
o acusado passara preso provisoriamente, não havendo como este Relator proceder ao cômputo do período de prisão preventiva do apelante.
TJPI, Apelação Criminal, 1a Câmara Especializada Criminal, Des. José Francisco do Nascimento, Data de Julgamento: 25/04/2018."
Quantos aos crimes de falso testemunhos também não vislumbro a ocorrência do crime. É cediço que o delito de falso testemunho se caracteriza
quando a testemunha afirma um fato falso, divergente da realidade. O crime se consuma a despeito ou não da ocorrência de resultado lesivo.
Contudo, mostra-se imprescindível que, para a devida adequação típica, a declaração falsa tenha o condão de ludibriar a autoridade a quem se
destina o depoimento, gerando dúvida acerca da verdade dos fatos e permitindo que, sem análise mais cuidadosa, incorra em erro em seu
pronunciamento judicial.
No caso em apreço, eventual materialidade e autoria restaram sobejadamente prejudicadas, mormente porque entre os depoimentos houve tão
somente divergência entre noticiante e noticiadas, o que ocorreu pelo fato de que cada um dos investigados tem sua própria percepção da
realidade dos fatos.
A mera divergência ou contradição entre o depoimento do noticiante destoando do depoimento das noticiadas não configura o tipo em comento,
eis que natural as diferentes percepções dos dados da realidade.
A jurisprudência é pacifica. Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, ART. 342, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE
NÃO CONFIGURADA. MERA DIVERGÊNCIA OU CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS QUE NÃO CONFIGURA O CRIME DE FALSO
TESTEMUNHO. DIFERENTES PERCEPÇÕES DOS DADOS DA REALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de sentença prolatada pela
MM. Juíza Federal Substitituta da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco no exercício da titularidade da 4ª Vara/PE, que absolveu o
acusado da prática do crime previsto no art. 342, parágrafo 1º, c/c art. 61, II, b, do Código Penal - Falso testemunho ou falsa perícia. 2. Em
10/06/2011, por ocasião de audiência realizada na 4ª Vara Federal, o apelado, na qualidade de testemunha de defesa em seu depoimento em
juízo, supostamente, fez afirmações falsas, mesmo após ter sido advertido sobre as possíveis implicações de sua conduta. 3. A mera divergência
ou contradição entre o depoimento do acusado, ora recorrido, destoando do depoimento das outras testemunhas, não configura o tipo em
comento, uma vez que, pode ocorrer por diferentes percepções dos dados da realidade. 4. Não se pode reputar de falsa a declaração prestada
pelo acusado, por se recordar apenas do nome da empresa principal, não se lembrando do nomes das demais, sendo aquela a que ia
frequentemente. 5. É irrelevante a questão de avaliação da idade feita pelo acusado, sendo certo que é possível atribuir-se idade maior ou menor
à pessoa, dependendo da apresentação física e da percepção do avaliador. 6. Sendo policial civil, o serviço prestado era informal, não influindo o
fato na tipificação do delito de falsidade, mesmo porque, sendo servidor público não pode ter vínculo empregatício formal. 7.São possíveis
percepções diferentes da realidade que são descritas de formas diferentes, não tendo, entretanto, o condão imediato de infirmar o depoimento do
acusado, fazendo-o presumir falso, subsumindo-o à figura típica rechaçada pela sentença absolutória.Precedentes: TRF1: RCCR
2002.33.01.002074-2/BA, Rel. Juiz Federal Ney Barros Bello Filho (Conv.), Quarta Turma; TRF3: RSE 3775/SP, Rel. Des. Fed. Vesna Kolmar,
Primeira Turma; TRF4: RSE 200570040002068/PR, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, Oitava Turma. Apelação criminal improvida. (TRF 5ª
Região. APR 136031320114058300 . Primeira Turma. Julgamento: 08/08/2013. Desembargador Relator José Maria Lucena. Publicação:
15/08/2013).(Grifo nosso)
As noticiadas foram notificadas pela egrégia Corregedoria do Ministério Público do Estado do Piauí para apresentarem suas versões acerca de
noticia anônima haurida diretamente do CNMP. Prestarem seus esclarecimentos, colaborando com o órgão correicional.
Atribuir às noticiadas o crime de falso testemunho neste contexto seria, antes de tudo, fragilizar e desprestigiar o órgão correicional e blindar
eventuais agentes que, em posição hierarquicamente superior, se arvorassem no direito de perseguir servidores, ser desidioso com o órgão de
execução, causando enorme prejuízo a imagem da instituição onde ela mais precisa: em seu piso.
Não que seja o caso do colega noticiante, por óbvio, mas é sempre necessário se enxergar adiante. Ausente, por completo, a materialidade e
autoria, para a persecução do crime de falso testemunho em relação às noticiadas.
Por fim, quanto aos eventuais crimes contra a honra que afetam a opinião da pessoa quanto a si mesmo (honra subjetiva), ou da sociedade em
que está inserida (honra objetiva) é que se elegeu como instrumento de tutela as ações penais privadas, deixando-se ao arbítrio do ofendido
processar ou não seu agressor.
Oportuno, pois, as lições de Frederico Marques no sentido de que nessas hipóteses, ocorre uma substituição processual, já que o Estado é o
único titular do direito de punir, e o querelante não invoca na ação penal privada direito material seu.
A pretensão punitiva deduzida em juízo decorre do titular Estado que transfere ao ofendido tão-somente o direito de acusar. A pretensão do
ofendido, consolidada no direito de acusar o agressor, sofre prazo decadencial de 6 meses (art. 145, CP) contados conforme redação do Art. 38
do CPP, que diz: Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não
o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se
esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.
No caso em apreço, o noticiante tem conhecimento dos fatos há bem mais de seis meses, quando lhe foram atribuídas as condutas apuradas,
sendo o último depoimento das noticiadas na sindicância/pad em apreço data de 26/03/2019, portanto há mais de seis meses. Isso significa que o
não exercício do direito de ação no prazo de 6 meses contado do dia em que o ofendido sabe quem é o autor perece o direito de punir e,
consequentemente extingui-se a punibilidade (art. 107, IV do CP).Portanto, eventuais delitos contra honra restam fulminados pelo instituto da
decadência.
Não vislumbrou-se àquela ocasião qualquer ilegalidade do ponto de vista criminal. Se com o direito penal, ultima ratio, nada se verificou,
tampouco há irregularidades (ou improbidade!) nesta seara administrativa.
É dizer: não se encontra nestes autos nenhuma prova concreta que as investigadas incorreram em ato de improbidade, seja de enriquecimento
ilícito, prejuízo ao erário ou que viole os princípios da Administração Pública, não ficando demonstrado qualquer incidência dos fatos narrados na
Lei 8.429/92.
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Os elementos trazidos pelo noticiante não encontram abrigo na realidade fática, inviável a produção probatória pelo requerente, porquanto fatos
já apurados pela egrégia Corregedoria do Ministério Públuco e pelas Promotorias de Justiça de Piracuruca.
A Resolução CNMP nº. 174/2017, assevera em seu art. 4º:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: IV - 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;
Do exposto, com fulcro no art. 4º, I, da Resolução CNMP nº. 174/2017, o Ministério Público Estadual PROMOVE O ARQUIVAMENTO da
presente Notícia de Fato.
Ciência ao noticiante e às investigadas. Com o decurso do prazo sem a interposição de recurso, proceda-se ao arquivamento físico da Notícia de
Fato na pasta de arquivos desta Unidade Ministerial e dê-se baixa no SIMP.
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, 18 de março de 2020.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 47/2020
SIMP: 000196-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Administrativo n.º 47/2020, instaurado por meio da Portaria n.º 69/2020, com a finalidade de acompanhar as medidas
profiláticas necessárias à prevenção/contenção da COVID-19, a serem adotadas pela casa lotérica e estabelecimentos bancários do município de
Piracuruca.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se recomendações à casa lotérica e estabelecimentos bancários desta
urbe, para que fosse adotadas as medidas preventivas de combate a COVID-19.
Inspeção realizada pelo Oficial de Diligências dessa Promotoria de Justiça nos estabelecimentos, certificando que apenas a casa lotérica estava
cumprindo com os termos da recomendação ministerial expedida.
Após, com o fim de instruir o referido procedimento, nova inspeção realizada, novamente constatando o descumprimento das recomendações
pelos estabelecimentos bancários.
Por fim, foi ajuizada Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência liminar em face do Banco do Bradesco S/A, Banco do
Nordeste do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal - CEF, protocolada no Juízo em 04/05/2020, gerando o processo n.º
0800319-52.2020.8.18.0067, cuja inicial e comprovante de ajuizamento se encontram encartados nos autos.
Em 08/05/2020, sobreveio decisão pela procedência do pedido de tutela provisória de urgência, a qual impôs aos aludidos estabelecimentos as
medidas sanitárias requeridas na inicial.
É o relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o objeto do presente procedimento foi alvo de demanda judicial (processo n.º 0800319-52.2020.8.18.0067), da
qual se obteve decisão favorável, verificando-se o esgotamento de medidas ou diligências neste procedimento.
Entendo não mais existir justificativa para o seguimento do presente feito, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do
CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Anotações e registros de praxe.
Expedientes necessários.
Piracuruca (PI), 01 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.9. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13166
PORTARIA 29ª P.J. Nº 101/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 22/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
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 a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências quanto a demora para
concessão de malha cirúrgica em tronco para paciente menor de idade;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada a Notícia de Fato n° 111/2019, mas que em razão do transcurso do tempo, não foi
possível a elucidação completa dos fatos, faz-se necessária a instauração de um Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
viabilizar a concessão de malha cirúrgica em tronco para paciente menor de idade, adotando, caso necessário, ao final, as medidas
judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. 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 Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
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2. Nomeia-se o Sr. PAULO ANDRÉ MARQUES VIEIRA para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 17 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 103/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 062/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça da Capital, por seu representante legal signatário, no
uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, do Procedimento Preparatório nº 062/2019, objetivando apurar irregularidades no
acompanhamento familiar de paciente com transtornos mentais atendido pelo CAPS II SUL;
CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, sendo necessária a continuidade
das investigações;
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;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório Nº 062/2019 no Inquérito Civil Público n° 062/2020, visando a apuração dos fatos noticiados e adoção de
providências pertinentes.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 20 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 104/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 061/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça da Capital, por seu representante legal signatário, no
uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, do Procedimento Preparatório nº 061/2019, objetivando viabilizar atendimento
psiquiátrico a uma paciente idosa, em situação de rua, portadora de moléstia infectocontagiosa e que vem colocando em risco a população geral;
CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, sendo necessária a continuidade
das investigações;
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;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório Nº 061/2019 no Inquérito Civil Público n° 061/2020, visando a apuração dos fatos noticiados e adoção de
providências pertinentes.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 24 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 105/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 24/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
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 a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO o expediente encaminhado à esta Promotoria de Justiça, oriundo da Diretora Geral da Maternidade Wall Ferraz CIAMCA, noticiando e pedindo providências quanto as possíveis irregularidades na transferência de recém-nascido, oriundo do
município de Barras - PI;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada a Notícia de Fato n° 114/2019, mas que em razão do transcurso do tempo, não foi
possível a elucidação completa dos fatos, faz-se necessária a instauração de um Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
apurar possíveis irregularidades na transferência de recém-nascido, oriundo do município de Barras - PI, adotando, caso necessário, ao
final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
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1. 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 Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se o Sr. PAULO ANDRÉ MARQUES VIEIRA para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 27 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 106/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 25/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
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 a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências quanto as possíveis
irregularidades na acentuada demora na transferência de paciente internada na Unidade de Pronto Atendimento do Renascença;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada a Notícia de Fato n° 109/2019, mas que em razão do transcurso do tempo, não foi
possível a elucidação completa dos fatos, faz-se necessária a instauração de um Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
apurar possíveis irregularidades quanto a acentuada demora na transferência de paciente internada na Unidade de Pronto Atendimento
do Renascença, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. 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 Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se o Sr. PAULO ANDRÉ MARQUES VIEIRA para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 27 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 107/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 57/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça da Capital, por seu representante legal signatário, no
uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, do Procedimento Preparatório nº 57/2019, objetivando apurar possíveis
irregularidades quanto a assistência primária dispensada a um paciente com sérios problemas de saúde;
CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, sendo necessária a continuidade
das investigações;
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;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório Nº 57/2019 no Inquérito Civil Público n° 57/2020, visando a apuração dos fatos noticiados e adoção de
providências pertinentes.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 109/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 27/2020
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
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 a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências quanto as possíveis
irregularidades na demora para marcação dos exames Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial e Teste de Esforço / Teste
Ergométrico à paciente hipertensa com dores no peito, na Rede Pública Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada a Notícia de Fato n° 115/2019, mas que em razão do transcurso do tempo, não foi
possível a elucidação completa dos fatos, faz-se necessária a instauração de um Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
apurar as possíveis irregularidades na demora para marcação dos exames Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial e Teste de
Esforço / Teste Ergométrico à paciente hipertensa com dores no peito, na Rede Pública Municipal de Saúde, adotando, caso necessário,
ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. 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 Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se o Sr. PAULO ANDRÉ MARQUES VIEIRA para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 31 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 110/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 065/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça da Capital, por seu representante legal signatário, no
uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, do Procedimento Preparatório nº 065/2019, objetivando apurar irregularidades
quanto à demora para marcação de consulta com médico Endocrinologista do HU, na Rede Pública Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, sendo necessária a continuidade
das investigações;
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;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório Nº 065/2019 no Inquérito Civil Público n° 065/2020, visando a apuração dos fatos noticiados e adoção de
providências pertinentes.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 31 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 111/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 26/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
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 a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
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CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências quanto as possíveis
irregularidades na demora para marcação de consultas com psicopedagogo e médicos psiquiatras, na Rede Pública Municipal de
Saúde;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada a Notícia de Fato n° 116/2019, mas que em razão do transcurso do tempo, não foi
possível a elucidação completa dos fatos, faz-se necessária a instauração de um Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
apurar possíveis irregularidades na demora para marcação de consultas com psicopedagogo e médicos psiquiatras, na Rede Pública
Municipal de Saúde, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. 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 Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se o Sr. PAULO ANDRÉ MARQUES VIEIRA para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 31 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 112/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 066/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça da Capital, por seu representante legal signatário, no
uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, do Procedimento Preparatório nº 066/2019, objetivando averiguar possíveis
irregularidades no tratamento dispensado aos pacientes submetidos à internação no Instituto Volta Vida (IVV);
CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, sendo necessária a continuidade
das investigações;
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;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório Nº 066/2019 no Inquérito Civil Público n° 066/2020, visando a apuração dos fatos noticiados e adoção de
providências pertinentes.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 01 de setembro de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 111/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 26/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
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 a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências quanto as possíveis
irregularidades na demora para marcação de consultas com psicopedagogo e médicos psiquiatras, na Rede Pública Municipal de
Saúde;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada a Notícia de Fato n° 116/2019, mas que em razão do transcurso do tempo, não foi
possível a elucidação completa dos fatos, faz-se necessária a instauração de um Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
apurar possíveis irregularidades na demora para marcação de consultas com psicopedagogo e médicos psiquiatras, na Rede Pública
Municipal de Saúde, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. 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 Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se o Sr. PAULO ANDRÉ MARQUES VIEIRA para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
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23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 31 de agosto de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 112/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 066/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça da Capital, por seu representante legal signatário, no
uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, do Procedimento Preparatório nº 066/2019, objetivando averiguar possíveis
irregularidades no tratamento dispensado aos pacientes submetidos à internação no Instituto Volta Vida (IVV);
CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, sendo necessária a continuidade
das investigações;
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;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório Nº 066/2019 no Inquérito Civil Público n° 066/2020, visando a apuração dos fatos noticiados e adoção de
providências pertinentes.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 01 de setembro de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

2.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS-PI13167
Referente à Notícia de Fato nº 038/2019
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça Única de Jaicós-PI, para averiguar possíveis irregularidades no
sistema de abastecimento de água da comunidade Morcego, bem como descaso com os bens públicos do Município de Massapê do Piauí.
Adotadas as medidas iniciais pertinentes ao feito, oficiou-se o Prefeito Municipal de Massapê-PI, sendo informado por este que o poço que vinha
abastecendo a Localidade Morcego tratava-se de um "poço caipira" e que, o poço secou devido a seca prolongada de 2018, momento em que foi
evidenciado esforços no sentido de viabilizar a construção de um poço tubular para abastecer a comunidade. Informou ainda que o poço tubular
já foi perfurado, vide fotos anexas, com 150 metros de profundidade e base se concreto com caixa d'água devidamente instaladas, através de
uma parceria junto ao DENOCS-Departamento Nacional de Obras Contras as Secas.
Epítome do necessário.
Ab initio, cumpre mencionar que o procedimento fora iniciado através de denúncia recebida anonimamente nesta Promotoria de Justiça.
Ademais, apregoa a Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que 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)
- 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)
- 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; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
- 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. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcan- çada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, uma vez
que o siste- ma de abastecimento já está em funcionamento. Nesse contexto, o arquivamento da Notícia de Fato é de rigor.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em questão, na forma do art. 4º, III, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Cientifique-se a parte interessada.
Determino a publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos
do art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Jaicós-PI, 04 de fevereiro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
Referente à Notícia de Fato nº 034/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça Única de Jaicós-PI, para averiguar possíveis irregularidades no
abastecimento de água nas Localidades Vilão de Baixo, Vilão de Cima e Comunidade Baixo Grande, todas no Município de Massapê do Piauí-PI,
vez que os recipientes de água se encontravam sem as suas respectivas tampas.
Adotadas as medidas iniciais pertinentes ao feito, oficiou-se o Prefeito Municipal de Massapê-PI, sendo informado por este que, em razão de
fortes ventos, as tampas das caixas d'água que fazem parte do sistema de abastecimento das comunidades Vilão de Cima, Vilão de Baixo e
Baixio Grande caíram e quebraram. Diante disso, o Município providenciou a construção de tampas mais resistentes e mais pesadas, feitas com
zinco e com armação de ferro, colocando-as, em seguida, nas caixas d'água, consoante fotografias em anexo. Afirmou ainda que as tampas não
foram colocadas mais rapidamente em razão da demora do DENOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) em disponibilizar
caminhão guindaste.
Epítome do necessário. Decido.
Ab initio, cumpre mencionar que o procedimento fora iniciado através de denúncia recebida anonimamente nesta Promotoria de Justiça.
Ademais, apregoa a Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que a Notícia de Fato será arquivada quando,
entre outras hipóteses, o fato narrado já se encontrar solucionado, in verbis:
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Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
- 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)
- 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; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
- 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. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcan- çada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento. Nesse
contexto, o arquivamento da Notícia de Fato é de rigor.
Posto isso, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em questão, na forma do art. 4º, III, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Cientifique-se a parte interessada.
Determino a publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem
apresentação de recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da
Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Jaicós-PI, 04 de fevereiro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós

2.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13168
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
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 a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 20/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Miguel do Fidalgo-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Fidalgo-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 às altas temperaturas no município de São Miguel do Fidalgo-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à 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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Miguel do Fidalgo-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é realizada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
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 que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar nessa seara decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública (art. 144, §5º, Constituição Federal), bem como do dever de agir
em situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante os mesmos serviços de ronda
ostensiva (art. 301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional de polícia ostensiva, responsável pela
preservação da ordem pública, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que a Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuar no combate às repercussões
criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via de regra, é a autoridade estatal
que primeiro tem acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar é o órgão de
segurança pública que atua com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO o fato de que, em geral, a Polícia Militar é o primeiro órgão estatal de segurança a chegar ao local do crime ou contravenção,
devendo atuar tanto na repressão dos delitos, quanto na colheita e preservação de provas e indícios, até a chegada da Polícia Judiciária;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que a Polícia Militar, quando no exercício do policiamento ostensivo, tem o poder-dever de atuar de ofício no
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caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais, inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em
flagrante delito, conforme reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar atuante na região de São Miguel do Fidalgo-PI, a adoção das seguintes
providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de São Miguel do Fidalgo-PI, atue no
combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de
Termo Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos 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");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. 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.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
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 a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 20/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Miguel do Fidalgo-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Fidalgo-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 às altas temperaturas no município de São Miguel do Fidalgo-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à 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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Miguel do Fidalgo-PI;
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 preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
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 essas funções não instituem 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, 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, em conformidade com o 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;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de São Miguel do Fidalgo-PI, nas pessoas de seus dirigentes, que se abstenham de utilizar
fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de limpeza ou recuperação de pasto no
município, caso não disponham de autorização para queima controlada; e que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção desses Sindicatos e
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Associações reúna os integrantes para divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual
descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o
acatamento ou não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
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 a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 20/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Miguel do Fidalgo-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Fidalgo-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 às altas temperaturas no município de São Miguel do Fidalgo-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à 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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Miguel do Fidalgo-PI;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
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 que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Delegado de Polícia Civil da Delegacia Regional de Oeiras-PI, na pessoa do Sr. Antonio Nilton Alves de Moura, a adoção das
seguintes providências:
a. durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural de São
Miguel do Fidalgo-PI, 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");
b. 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.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
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VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
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 a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 20/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Miguel do Fidalgo-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Fidalgo-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 às altas temperaturas no município de São Miguel do Fidalgo-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à 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 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 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, conforme 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, por exemplo, 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 que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do 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, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o 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
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de São Miguel do Fidalgo-PI ter um contingente treinado e capaz de
combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas
de combate de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de São Miguel do Fidalgo-PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, a adoção das seguintes medidas, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de São Miguel do Fidalgo-PI, com o
objetivo de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e
medidas correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão[1];
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de São Miguel do Fidalgo-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo
Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a
Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
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Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não
dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Acerca da implementação dos subitens I e II do item 4 da Recomendação destacamos que, conforme o art. 42 da Lei Complementar nº
101/00, é vedado ao titular de Poder "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito".
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
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 a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 20/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Miguel do Fidalgo-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Fidalgo-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 às altas temperaturas no município de São Miguel do Fidalgo-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à 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 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, nos termos do 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, conforme 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, por exemplo, 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 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 termos 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 essas funções não instituem 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, nos termos 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;
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, em conformidade com o estabelecido 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;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
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CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de São Miguel do Fidalgo-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a
adoção das seguintes providências:
a) APRESENTAR e INICIAR a execução, no prazo de 10 (dez) 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), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) INICIAR, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
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, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, 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, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97;
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o
acatamento ou não dos termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, por seu representante legal, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e pelas disposições
legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
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 a Promotoria de Justiça de Oeiras-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 20/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Miguel do Fidalgo-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São Miguel do Fidalgo-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 às altas temperaturas no município de São Miguel do Fidalgo-PI, o fogo poderá se
propagar rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos
econômicos, ambientais e à 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 que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São
Miguel do Fidalgo-PI;
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 insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
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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 essas funções não instituem 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, nos termos 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;
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, em conformidade com o 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;
CONSIDERANDO que, em geral, nos Códigos de Posturas dos Municípios, não é permitida a queima de lixo na área urbana, bem como dar outro
destino que não seja a apresentação para coleta,
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de São Miguel do Fidalgo-PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo
para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI, Fórum Judicial e
Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo,
promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar ao servidor responsável, que encaminhe à publicação a presente Recomendação.
Oeiras-PI, 01 de setembro de 2020
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

2.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI13170
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 13/2020 - PORTARIA Nº 37/2020
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, ademais, que a Constituição Federal incumbe ao Ministério Público a função institucional de promover o inquérito civil público
para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretam danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como
preparação para o exercício das atribuições atinentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que Notícia de Fato nº 28/2019, autuada sob o SIMP nº 000276-201/2019, que tem como objeto apurar possível fraude em
licitação (Tomada de Preço nº 08/2017) e superfaturamento de pagamentos entre a Prefeitura de Cristino Castro-PI e empresa de manutenção de
bombas submersas e operação de minissistemas de abastecimento d'água;
CONSIDERANDO que o prazo para conclusão da Notícia de Fato expirou, sendo que há necessidade de realização de diligências para eventual
arquivamento ou ajuizamento de ação judicial;
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 28/2019 em INQUÉRITO CIVIL
nº 13/2020, determinando as seguintes diligências: 1) Registre-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) Publique-se no DOEMPPI;
5) Nomeio os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cristino Castro para secretariarem o feito;
6) Oficie-se o Tribunal de Contas do Estado do Piauí requisitando, no prazo de 15 dias, cópias do Relatório do Contraditório, Parecer do
Ministério Público de Contas e Acórdão, todos referentes ao Processo de Prestação de Contas do Município de Cristino Castro do ano de 2017.
Após, voltem-me conclusos para posteriores deliberações.
Cristino Castro-PI, 31 de agosto de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 12/2020 - PORTARIA Nº 36/2020
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, ademais, que a Constituição Federal incumbe ao Ministério Público a função institucional de promover o inquérito civil público
para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretam danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como
preparação para o exercício das atribuições atinentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que Notícia de Fato nº 60/2019, autuada sob o SIMP nº 000664-201/2019, que tem como objeto apurar possível irregularidade
no Pregão Presencial nº 006/2017/SRP realizado pela Prefeitura de Cristino Castro-PI;
CONSIDERANDO que o prazo máximo da Notícia de Fato é de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais uma vez por 90 (noventa) dias, nos termos
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do art. 3º da Resolução do CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDO a imprescindível necessidade da análise de, aproximadamente, 200 (duzentos) documentos que formam acostados aos autos,
para o eventual arquivamento ou ajuizamento de ação judicial;
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 60/2019 em
INQUÉRITO CIVIL nº 12/2020, determinando as seguintes diligências: 1) Registre-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) Publique-se no DOEMPPI;
5) Nomeio os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cristino Castro para secretariarem o feito;
6) Tendo em vista que determinada a requisição de informações ao TCE/PI nos autos do Inquérito Civil nº 13/2020 referentes ao Processo de
Prestação de Contas do Município de Cristino Castro no ano de 2017, com a chegada destas, determino sua juntada nestes autos, sem
necessidade de expedição de novo ofício.
Após, voltem-me conclusos para posteriores deliberações.
Cristino Castro-PI, 31 de agosto de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 10/2020 - PORTARIA Nº 34/2020
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, ademais, que a Constituição Federal incumbe ao Ministério Público a função institucional de promover o inquérito civil público
para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretam danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como
preparação para o exercício das atribuições atinentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que Notícia de fato nº 78/2019, autuada sob o SIMP nº 000845-201/2019, que tem como objeto apurar possível irregularidade
em licitação (Tomada de preço nº 11/2017) realizada pela Prefeitura de Cristino Castro-PI;
CONSIDERANDO que o prazo máximo da Notícia de Fato é de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais uma vez por 90 (noventa) dias, nos termos
do art. 3º da Resolução do CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDO a imprescindível necessidade da análise de, aproximadamente, 400 (quatrocentas) páginas acostadas aos autos, para o
eventual arquivamento ou ajuizamento de ação judicial;
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 78/2019 em
INQUÉRITO CIVIL nº 10/2020, determinando as seguintes diligências: 1) Registre-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) Publique-se no DOEMPPI;
5) Nomeio os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cristino Castro para secretariarem o feito;
6) Tendo em vista que determinada a requisição de informações ao TCE/PI nos autos do Inquérito Civil nº 13/2020 referentes ao Processo de
Prestação de Contas do Município de Cristino Castro no ano de 2017, com a chegada destas, determino sua juntada nestes autos, sem
necessidade de expedição de novo ofício.
Após, voltem-me conclusos para posteriores deliberações.
Cristino Castro-PI, 31 de agosto de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

2.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI13171
Portaria de Prorrogação de Prazo
Inquérito Civil Público nº 000028-264/2018
A Dra. EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS
RODRIGUES BELO, Promotora de Justiça titular da Promotoria de Simplício Mendes, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e com
fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público (art. 9º);
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano, prorrogável
pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 26 de agosto
de 2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
R E S O L V E:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir da referida data, determinando de imediato a adoção
das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento; b) Publique-se
no Diário Eletrônico do Ministério Público do Piauí; c) Renove-se o expediente de fls. 62. Esclareça que a recusa injustificável e o retardamento
indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão na responsabilização de que lhe der causa, a teor do artigo 37, §5º, da
Lei Complementar Estadual nº 12/1993.
Simplício Mendes (PI), 15 de janeiro de 2020.
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Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

2.14. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13172
PORTARIA Nº 05, DE 31 DE AGOSTO DE 2020.
CONVERTE A NOTÍCIA DE FATO Nº 09/2020 (SIMP nº 000009-003/2020) EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de Justiça
titular desta Promotoria, in fine assinado, e, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127
e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; art. 26, inciso I da Lei Federal de n.º 8.625/93; e art. 37, inciso I e art. 39, inciso IX, da Lei
Complementar Estadual n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é direito fundamental (CF, art. 5º, inciso XXXII );
CONSIDERANDO a natureza cogente das normas do Código de Defesa do Consumidor, de ordem pública e interesse social, na forma do art. 1º
da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a Política Nacional das Relações de Consumo é orientada pelo princípio
da harmonização dos interesses econômicos com a proteção do consumidor;
CONSIDERANDO o art. 4, inciso IV do CDC e art. 12, que dispõe que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.
CONSIDERANDO que, em Teresina, a Promotora de Justiça com atuação perante a 31ª Promotoria de Justiça, é órgão de execução em matéria
consumerista e, por conseguinte, possui atribuição para a propositura de Recomendações, TAC´s e Ações Civis Públicas;
CONSIDERANDO a especial vulnerabilidade dos consumidores idosos, resguardada pela lei nº 8.078/90;
CONSIDERANDO a lei federal nº 13.466/2017 e a lei municipal nº 5.531/2020 que dispões sobre a prioridade especial aos maiores de 80
(oitenta) anos, atendendo suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da apuração dos fatos para o seu fiel esclarecimento;
CONSIDERANDO a necessidade de converter a Notícia de Fato nº 09/2020 (Simp nº 000009-003/2020) em Procedimento Administrativo, em
face da imprescindibilidade, da continuidade das investigações sobre o descumprimento do atendimento preferencial aos idosos maiores de 80
(oitenta) em relação aos demais idosos, tendo no pólo passivo as empresas TIM BRASIL S.A. e LOGMAIS (antigo PAG CONTAS);
RESOLVE CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO Nº 09/2020 (SIMP nº 000009-003/2020) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
determinando, desde logo, a modificação do registro e da autuação de forma a constar a presente Notícia de Fato como Procedimento
Administrativo, inclusive com a devida reclassificação taxonômica no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP). Após os registros de praxe,
publique-se, comunicando esta instauração à Secretaria-Geral do Ministério Público, por e-mail, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I
e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Ciência ao Conselho Superior do MPPI.
DILIGÊNCIAS INICIAIS:
A expedição de ofícios para a TIM BRASIL S.A. e LOGMAIS (antigo PAG CONTAS), informando sobre a conversão do presente procedimento.
Nomeio como secretária para este procedimento a servidora Hannah Denise Moreira Rocha Braz e Silva (matrícula nº 15030), em conformidade
com o artigo 4º, inciso V da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Seja remetida cópia desta Portaria para:
3.1. O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência, do Idoso, da Educação e da Cidadania (CAODEC) para
conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
3.2. Ao Setor responsável pela publicação em Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, por meio eletrônico, para conceder
publicidade à presente Portaria.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Teresina-PI, 31 de agosto de 2020.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ

3. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

3.1. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL13152
Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 08/2020/FMMPPI, decorrente da Tomada de Preço nº 07/2019, Procedimento de Gestão
Administrativa 19.21.0378.000959/2019-60 (contratação) e 19.21.0013.0003351/2020-21(rescisão), cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para execução de reforma e ampliação de sala para abrigar a Promotoria de Itaueira, no fórum da cidade, na Rua Ludgero de
França Teixeira, n°766, Centro, Itaueira - PI, conforme as especificações do Projeto Básico anexo ao edital da Tomada de Preços n° 07/2019, do
Ministério Público do Estado do Piaui. Firmado entre o Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do Fundo de
Modernização do MPPI, CNPJ nº 10.551.559/0001-63 e a empresa CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
12.070.635/0001-44, com sede na rua Frei João, 66-A, Centro, Unido dos Palmares - AL, CEP 57.800-000, doravante designada CONTRATADA,
conforme a seguir estipulado:
A Procuradora-Geral de Justiça, Carmelina Maria Mendes de Moura, no uso de suas atribuições legais, considerando:
O disposto na cláusula 12.2,"b", do referido Contrato e no art. 77, 78, IV, da Lei 8.666/93;
O parecer favorável da Subprocuradoria de Justiça Administrativa e da Controladoria Interna para a efetivação da rescisão unilateral.
RESOLVE:
I - Fica rescindido, a partir da assinatura do presente termo, o Contrato nº 08/2020/FMMPPI firmado entre a Fundo de Modernização do Ministério
Público do Piauí e a empresa CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP, cuja falta contratual respectiva encontra-se tramitando nos autos n°
19.21.0013.0003349/2020-75.
II - A presente rescisão se dá por ato unilateral da Procuradoria-Geral de Justiça, com base na cláusula 12.2, "b", do mencionado instrumento
contratual c/c o art. 77 e 78, IV, da Lei 8.666/93, tendo em vista as razões apresentadas no procedimento de rescisão contratual n° 3351/2020-21
(SEI);
III - É assegurado à CONTRATADA o direito de percepção dos valores referentes ao fornecimento do objeto até a data de assinatura deste
Termo, caso existam.
IV - A presente rescisão não exime a CONTRATADA das penalidades previstas na cláusula 11.3, "b" e no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
V - Fica assegurada à CONTRATADA o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do Inciso I do art. 109
da Lei 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
VI - Fica a CONTRATADA autorizada a reaver, após esta rescisão, a garantia em cumprimento ao contrato ora rescindido, caso exista,
descontados os valores devidos, e eventuais créditos que suplantarem o valor de eventual multa aplicada, com base no art. 87 da Lei nº
8.666/93.
Termo Assinado na data de 27/08/2020, às 14:59 no procedimento de rescisão n° 19.21.0013.0003351/2020-21 (SEI), documento 20518.
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4. OUTROS
[]

4.1. 74ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - BARRO DURO13155
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 02/2020
Restrições sanitárias, em razão da pandemia do novo coronavírus, a serem observadas por pré-candidatos, candidatos e partidos
políticos, por ocasião das Eleições 2020, na Comarca de Barro Duro.
O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, por seu ramo eleitoral no Piauí, através de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 74ª
Zona Eleitoral na cidade de Barro Duro/PI, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 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:
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 esfera de direitos;
CONSIDERANDO que tramita, nesta Promotoria Eleitoral, o PA - procedimento administrativo - nº 000160-325/2020, que tem por objeto
acompanhar as Eleições 2020 na Comarca de Barro Duro;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda à Constituição n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às Eleições Municipais
2020 e seus prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí -, notadamente seu Protocolo Específico Nº 044/2020, no
qual constam 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 as Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual do Piauí n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico Nº 044/2020, de
Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19), para Eleições Municipais 2020, de observância obrigatória em
todos os municípios do Estado;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a aplicação do Protocolo Específico e seu respectivo Decreto Estadual, acima precitados, à
realidade das cidades que compõem a Comarca de Barro Duro/PI, de maneira a assegurar, a um só tempo, a realização dos atos típicos de
período eleitoral e a necessidade de prevenção à pandemia pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que as razões que informam o referido protocolo e decreto são as mesmas para todos as fases eleitorais, de observação
obrigatória, portanto, na fase de pré-campanha, campanha, votação e pós-votação:
RESOLVE:
I - RECOMENDAR, com arrimo no art. 6°, XX, da LC nº 75/93, e com arrimo na promoção da normalidade e da legitimidade das eleições, em
conjunto com a necessidade de prevenção à pandemia do novo coronavírus:
I.I - Aos partidos políticos, coligações, candidatos e pré-candidatos pertencentes a 74ª Zona Eleitoral no Piauí, que abrange as cidades de
Barro Duro, Passagem Franca do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Prata do Piauí, São Félix do Piauí e Santa Cruz dos Milagres:
Que se abstenham de realizar qualquer tipo de evento que reúna, fisicamente, mais do que 10 (dez) pessoas;
Que realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoa, fazendo uso correto de máscara
e de higienização das mãos por todos os participantes, com observância do número máximo de 10 (dez) pessoas fisicamente presentes;
Que invistam em reuniões por meio digitais, passíveis de serem realizadas, inclusive, de forma mista, com presença física, desde que observada
a limitação de 10 (dez) pessoas fisicamente presentes;
Que se abstenham de realizar comícios e passeatas, bem como todo e qualquer tipo de evento tendente a reunir, sem possibilidade de controle,
fisicamente, mais do que 10 (dez) pessoas;
Que se abstenham de realizar carreatas, moto-carreatas e afins, com pessoas sendo transportadas em carrocerias, caçambas, carretinhas e em
qualquer outro meio análogo;
Que se abstenham do uso e compartilhamento de material impresso de campanha, a exemplo de cartilhas, jornais, "folders", santinhos, etc.;
Que invistam em marketing digital (campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.), em detrimento do uso de impressos e informes
publicitários;
Que deem preferência às Campanhas Eleitorais através do Rádio, TV e Internet, conforme permitido por lei, por meio do uso da propaganda
gratuita e devidamente autorizada, evitando o contato direto e próximo com o eleitor;
Que se abstenham de contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do
pleito eleitoral.
I.II - À Polícia Militar e à Polícia Civil na Comarca de Barro Duro:
Que dissolvam toda e qualquer reunião eleitoral realizada nas cidades da Comarca sem a observância das restrições impostas pela pandemia do
novo coronavírus;
Que autuem os infratores pelo crime de desobediência à ordem sanitária (art. 268 do CP);
II - DETERMINAR à secretaria/assessoria da Promotoria de Justiça de Barro Duro:
Que autue como propaganda irregular todo e qualquer material impresso de campanha usado e distribuído na Comarca, para as consequências
legais devidas, ante o presente recomendatório;
Que seja juntada esta Recomendação ao PA nº 000160-325/2020, de acompanhamento das Eleições 2020 na Comarca de Barro Duro;
Que sejam remetidas cópias desta Recomendação, via ofício de ordem, aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral e ao Cartório Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI
e Diário Oficial da União, respectivamente;
À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e "blogues" locais, para ampla divulgação;
A todos os diretórios de partidos políticos da Comarca, para ciência;
A todos os contatos junto ao telefone institucional da Promotoria de Justiça de Barro Duro, para fins de ampla divulgação.
Ficam cientes seus destinatários que a presente peça tem natureza RECOMENDATÓRIA e ADMONITÓRIA, no sentido de prevenir e instruir
futuras e novas providências ministeriais na espécie, a exemplo do manejo de ações civis públicas, ações eleitorais diversas e/ou denúncias
criminais.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Barro Duro/PI, domingo, 30 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
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Ari Martins Alves Filho
PROMOTOR ELEITORAL da 74ª ZE/PI

4.2. 20ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ13158
Notícia de Fato nº 03/2020 SIMP: 000030-192/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Eleitoral instaurada a partir de cópia dos autos da Notícia de Fato nº 10/2020 SIMP 506- 310/2020, encaminhados
pela 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, tratando da Manifestação nº 2375/2020, oriunda da Ouvidoria Geral do Ministério Público do
Estado do Piauí, relatando, genericamente, a ocorrência de pesquisa eleitoral no Município de João Costa/PI, com coleta de nome e telefone dos
eleitores, de porta em porta, o que representa grande risco de contaminação de COVID-19.
Verifica-se nos autos que o representante, de maneira vaga, apenas relatou a ocorrência de pesquisa eleitoral no Município de João Costa/PI,
sem dar maiores detalhes.
Embora a representação revista-se de conteúdo genérico, o Parquet, por precaução, oficiou o Município de João Costa e solicitou informações a
respeito dos fatos narrados.
É o breve relatório.
Analisando detidamente as informações e documentos juntados aos autos, verifica-se que não há irregularidades quanto à seara eleitoral,
devendo, pois, ser arquivado.
Ressalta-se que o conteúdo extremamente genérico da narrativa aponta para um possível insucesso de eventual investigação a ser instaurada,
ou
mesmo para a utilização da máquina pública em casos onde não haja irregularidade.
Ante o exposto, determino o arquivamento do procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. 1
Deixo de submeter a presente decisão de arquivamento da NOTÍCIA DE FATO à homologação dos Órgãos Revisão, com fundamento no art. 5º
2da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 193 do Provimento nº
01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 574 da Portaria PGE nº 01/2019.
Deixo de cientificar o noticiante - 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de
ofício, nos termos do art. 4º, §2º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. 5
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (...)
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.
Art. 5º Não havendo recurso, a Notícia de Fato será arquivada no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em ordem
cronológica, ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais.
Diretriz n° 19: independem de apreciação pelas Câmaras de Coordenação e Revisão e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão os
arquivamentos de notícia de fato, nas hipóteses previstas na Resolução CNMP nº 174/2017, salvo em caso de recurso interposto pelo noticiante,
que poderá ser intimado por meio eletrônico. A cientificação é facultativa nos casos de a notícia de fato haver sido encaminhada ao Ministério
Público Federal em face de dever de ofício.
Art. 57 (...). §1º. Ressalvada a hipótese de o feito ser arquivado judicialmente e não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que os
apreciou, registrando-se no sistema respectivo. §2º. O parágrafo anterior não se aplica se o entendimento adotado for contrário à instrução ou
orientação do Procurador-Geral Eleitoral, hipótese em que o arquivamento deverá ser submetido à homologação.
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
§ 1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento preferencialmente por correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez)
dias.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de a Notícia de Fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício.
PROMOTORIA DA 20ª ZONA ELEITORAL
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro
próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do
Piauí - CACOP-MPPI, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí, 31 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
Sebastião Jacson Santos Borges Promotor Eleitoral

4.3. 37ª ZONA ELEITORAL - SIMPLÍCIO MENDES13159
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 03/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 37ª ZONA ELEITORAL/PI
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 seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 37ª Zona Eleitoral na cidade de
Simplício Mendes/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, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO a existência do Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual
constam 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
Página 36

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 709 Disponibilização: Terça-feira, 1 de Setembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020

RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
pertencentes a 37ª Zona Eleitoral (Simplício Mendes, Bela Vista do Piauí e Socorro do Piauí):
que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
que invistam em marketing digital (campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas;
que 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;
que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito
eleitoral;
que realizem reuniões (inclusive convenções partidárias) 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;
que 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 urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI e
Diário Oficial da União, respectivamente;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogs locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Simplício Mendes, 31 de agosto de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora Eleitoral da 37ª ZE/PI

4.4. 46ª ZONA ELEITORAL - GUADALUPE13160
PORTARIA ELEITORAL Nº 04/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 46ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através da sua representante signatária, em exercício junto à 46ª 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 (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, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
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 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 ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02 com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto pela Retomada
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:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção)
dos municípios que compõem a 46ª Zona Eleitoral 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 Covid19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020;
Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 46ª Zona Eleitoral do
Piauí (Guadalupe/PI e Marcos Parente/PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariarem os trabalhos, a Sra. Rebeca Correia Silva e a Sra. Caroline Alencar de Carvalho, assessoras da
Promotoria de Justiça de Guadalupe, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do MPPI e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador
Regional Eleitoral no Piauí.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora Eleitoral da 46ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 07/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 46ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020
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 46ª 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
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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, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
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 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,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em convenção)
pertencentes a 46ª Zona Eleitoral (Guadalupe/PI e Marcos Parente/PI):
que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
que invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
pessoas;
que 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;
que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão, etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito
eleitoral;
que 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;
que 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 urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
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.
Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2020.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora Eleitoral da 46ª ZE/PI

4.5. 40ª ZONA ELEITORAL - FRONTEIRAS13173
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROMOTORIA ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL
NOTÍCIA DE FATO Nº 000010-213/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada com base em Manifestação nº 0014186-79.2020.6.18.8000, do dia 15.07.2020) feita à Ouvidoria da
Justiça Eleitoral do Piauí (OJEPI), cujo manifestante solicitou sigilo de identidade, noticiando que "...nos grupos de WhatsApp está circulando um
áudio pedindo voto, da cidade de Alagrete do Piauí, Vereador Mateus Vicente. Em anexo áudio". (ID: 2826537, Páginas 1 e 2).
No referido áudio observa-se que um repentista exalta as qualidades do vereador MATEUS VICENTE e sua atuação nos áreas da educação, da
saúde e ao final o repentista pede voto para a reeleição do aludido vereador nas próximas eleições (ID: 2826537 - Página Doc: 2):
Como providências iniciais, através do Despacho de 27.07.2020 ID 2826557, determinou-se: a) a comunicação à Ouvidoria da Justiça Eleitoral do
Piauí acerca da instauração da presente Notícia de Fato; b) a expedição de ofício ao Vereador Mateus Vicente, solicitando no prazo de 10 (dez)
dias corridos, informações acerca da vinculação de áudio em grupos de WhatsApp pedindo voto, fato ocorrido na cidade de Alegrete do Piauí (ID:
2826557).
Os documentos de ID 2827049 e 2827050, comprovam a comunicação de instauração da presente Notícia de Fato à Ouvidoria da Justiça
Eleitoral do Piauí.
Em atenção à solicitação ministerial, o noticiado Mateus Vicente Ramos Rodrigues informou (ID 2847826):
Ministério Público Eleitoral
Rua Coronel Eulálio Filho, 722, Campo Maior-PI Piauí - PI CEP: 64280-000- Fone: (86) 3252-1003
"Inicialmente cabe destacar que não conheço, nem concorri de forma alguma para autoria da mídia, apenas tomei conhecimento de sua
existência através dos grupos de "whatsapp" da cidade.
Ressalta-se ainda que, entendendo a possibilidade de que a conduta fosse compreendida como ilícita, ao tomar conhecimento, orientei todos
os meus familiares e pessoas mais próximas para que não compartilhassem, advertindo sobre a possível ilicitude da conduta.
Ademais, ao verificar o conteúdo da mídia, aparenta-me tratar de uma manifestação artística, uma vez evidenciado que o repente (poesia
do sertão) é movimento cultural típico da região, devendo ocorrer a devida apuração sobre a efetiva existência de dolo na conduta,
atentando em especial ao descontrole dos conteúdos dentro das mídias sociais, incluindo "whatsapp".
Por fim, manifesto a minha inteira disposição para auxiliar nas apurações sobre o fato e comprovar a minha inteira lisura.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
O presente procedimento tem como objetivo apurar suposta prática de propaganda eleitoral extemporânea. Diante do quadro apontado no
procedimento em epígrafe seria temerário, sobretudo, apontar eventual justa causa para reconhecer a materialidade de conduta apta a configurar
a propaganda irregular (extemporânea), perpetrada pelo Vereador Mateus Vicente. Não há, embasando-se no teor da denúncia e dos elementos
coligidos no procedimento propedêutico, como afirmar que o noticiado teve prévio conhecimento ou concorreu para a vinculação do áudio em
grupo de WhatsApp.
De mais a mais, a temática que envolve a existência ou não de propaganda eleitoral antecipada pela veiculação, em grupo restrito de WhatsApp,
de pedido de votos a determinado candidato, durante período vedado pela legislação eleitoral, já fora analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Na oportunidade o referido Tribunal entendeu que não caracterizaria propaganda eleitoral extemporânea, devendo prevalecer a liberdade de
expressão e opinião no Estado democrático brasileiro.
Em alusão, aos argumentos supramencionados, traz-se à baila o entendimento jurisprudencial supra:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP
CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO".
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito
de voto "em data anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo travado no grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo',
expressou, por mais de uma vez, o pedido de voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-marido, nos seguintes
termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao velho".
Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos, aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, aos arts. 5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.457/2015,
coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano.
Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os
candidatos e, de outro, a liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de modo que a atividade hermenêutica
exige, por
meio da ponderação de valores, o reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por consequência, a assunção por
uma delas, de posição preferencial, como é o caso da liberdade de expressão.
Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de expressão assume uma espécie de posição preferencial
(preferred position) quando da resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos fundamentais.
Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a
princípio, impostas limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios candidatos, dos Partidos Políticos e as
relativas à veracidade das informações divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).
As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o
Instagram. A comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na
hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de
expressão.
Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda
eleitoral extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele
grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.
Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual "viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente,
ausente, contudo, informações concretas, com sólido
embasamento probatório, resultando fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por
conseguinte, afastar a sanção de multa aplicada na origem.(TSE - RESPE nº 13351 (ITABAIANINHA-SE), rel. Min. Rosa Weber, julgado em
07.05.2019, DJe de 15.08.2019, p. 51/52).
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a promoção de medida judicial cabível, o Ministério Público Eleitoral, através do Promotor
de Justiça Eleitoral signatário, PROMOVE O ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato Eleitoral, nos termos do art. 56, III, da Portaria
PGR/PGE nº 01/2019.
Publique-se em DOEMP.
Juntar aos autos o arquivo: audio mateus vicente.ogg
Comunique-se à Ouvidoria da Justiça Eleitoral do Piauí, via e-mail. Comunique-se à Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 27 de agosto de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Assinado de forma digital por CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Dados: 2020.08.27 11:57:22 -03'00'
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral

4.6. 11ª ZONA ELEITORAL - PIRIPIRI13174
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ELEITORAL Nº 01/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas às campanhas eleitorais, em observância ao
Protocolo Específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 11ª Zona Eleitoral em
Piripiri/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;
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);
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);
que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem
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atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
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;
as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às eleições municipais de outubro de 2020
e aos prazos eleitorais respectivos;
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 2020;
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;
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) pertencentes à 11ª Zona Eleitoral (Brasileira/PI e Piripiri/PI):
1) que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos etc;
2) que invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
3) que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número
de pessoas;
4) que 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;
5) que evitem contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.) durante a Campanha Eleitoral e toda a realização do pleito
eleitoral;
6) que realizem reuniões presenciais somente com obediência da regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso correto da
máscara e da higienização das mãos por todos os participantes;
7) que 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:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2) À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação.
Piripiri-PI, 1º de setembro de 2020
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO
Promotora Eleitoral da 11ª ZE/PI
PORTARIA ELEITORAL Nº 03/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 11ª ZE/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 11ª Zona Eleitoral em
Piripiri/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, às eleições municipais
de outubro de 2020 e aos prazos eleitorais respectivos;
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 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 ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02 com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto pela Retomada
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 às medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção)
dos municípios que compõem a 11ª Zona Eleitoral de Piripiri 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;
A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do MPPI/PI e a como no mural do Núcleo de Promotorias de Piripiri e do Cartório Eleitoral;
A comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Piripiri-PI, 1º de setembro de 2020.
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO
Promotora Eleitoral da 11ª ZE/PI

4.7. 49ª ZONA ELEITORAL - PORTO13175
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL N. 02/2020
RECOMENDAÇÃO N. 03/2020
Página 40

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 709 Disponibilização: Terça-feira, 1 de Setembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020

A PROMOTORA ELEITORAL 49ª ZONA ELEITORAL, no exercício de
suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, no artigo 27, inciso IV,
da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:
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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
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 (artigo 3º, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de participação
na vida pública da nação;
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 (artigo 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 (artigos 5º, "a"
e 7º, caput, (CEDAW);
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
política1;
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 (artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais
substitutos;
1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em:
<https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/402862150/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitas-em-2016 emenor que-2012>. Acesso em: 27 maio
2020
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, 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"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
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." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
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 Lei nº 9.504/97, 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 (art. 14, § 10, da CF/88) ou AIJE (art. 22 da LC 64/90), 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 (art. 16-C da Lei nº 9.504/97),
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
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eleitorais (art. 9º da Lei nº 13.165/2015 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
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 (art. 22, XVI, da LC 64/90 e art. 14, § 10, da CF/88), 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 (art. 22, XIV, da LC 64/90 e art. 14, § 10, da CF/88); e (b) como captação e gasto ilícito de recurso de
campanha, dependendo das circunstâncias (art. 30-A da Lei nº 9.504/97);
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 (art. 22, XIV, da LC 64/90),
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) e
representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97), 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 Lei no 9.504/97, 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 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 nos municípios de Porto-PI, Nossa Senhora dos Remédios-PI e Campo Largo do Piauí-PI, e seus respectivos candidatos e candidatas:
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 eleitoral 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;
Autue-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto-PI, 31 de julho de 2020.
ÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA
Promotora Eleitoral

5. GRUPOS REGIONAIS DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOPANHAMENTO DO
COVID - 19
[]

5.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI13162
DECISÃO
Trata-se de procedimento administrativo que visa fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e prevenção ao COVID-19 pelo
Município de PIO IX e de dar maior transparência dos gastos realizados para este fim.
Expediu-se recomendação ao gestor municipal visando a disponibilização de informações, através da criação de uma aba específica no portal da
transparência, alimentada diariamente e apresentando, de forma discriminada os valores orçamentários e a execução de despesas, como
decretos e atos administrativos que autorizam realocação de recursos ou abrem créditos adicionais, contratos administrativos de prestação e
fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total
da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou seja, todas as receitas e gastos públicos relacionados
especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19, como determina o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei
13.979/2020 (peça de ID: 31357903).
O gestor municipal, não apresentou resposta à recomendação mencionada, consoante Certidão ID 31437395.
Determinou-se a realização de reiteração de ofício e nova pesquisa no Portal da Transparência Municipal (despacho de ID: 31650090).
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Diante das irregularidades apontadas, o ente municipal foi instado a regularizar as pendências no prazo de 72h (setenta e duas horas).
Após o Município ter informado que sanou as pendências (ID: 31688105), realizou-se nova pesquisa no sítio oficial do ente, identificando-se que
o Município realmente o fez (certidão de ID: 31669531).
A pesquisa identificou que as irregularidades, anteriormente verificadas, foram devidamente sanadas consoante certidão de ID 31669531.
Assim, denota-se que o Município de Pio IX deu fiel cumprimento a Recomendação Ministerial nº 085.2020.
Ademais, a municipalidade apresentou todos os documentos requeridos por este órgão ministerial.
É a síntese necessária. Decido.
O cerne da demanda cinge-se a fiscalizar a aplicação de recursos públicos no combate e prevenção ao COVID-19 por meio da publicidade em
sítio eletrônico das ações realizadas pela municipalidade.
Neste cenário, preconiza a Lei nº 13.979/2020 em seu art. 4º:
Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Pois bem! Analisando-se os autos observa-se que carece o presente PA de justa causa para sua continuidade, tendo em vista que seu objetivo
foi exitoso, fomentando o Município de Pio IX a implementar a publicidade das ações de combate ao COVID-19, especialmente licitações,
receitas, despesas, etc.
Ademais, inconteste que a atuação deste órgão foi resolutiva, pois a aba destinada as ações relacionadas ao COVID-19 vem sendo atualizada
pelo referido ente municipal, consoante demonstrado pela certidão de ID 31669531.
Necessário frisar que, não é pertinente ao MP supor que a municipalidade deixará de dar cumprimento a recomendação expedida.
Ainda, caso haja notícia de descumprimento da publicidade exigida, este órgão certamente voltará a atuar no caso.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Fronteiras/PI, 19 de agosto de 2020.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
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