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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ13232
PORTARIA PGJ/PI Nº 1584/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF,
RESOLVE:
DISPENSAR de suas atividades, enquanto durar o evento, os membros e servidores inscritos no curso "Liderança e Gestão", promovido pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, dias 04, 10, 18 e 24 de setembro de 2020, de 8h30 às 12h30, na modalidade online e
ao vivo, através da plataforma Teams, conforme Anexo Único da presente Portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO - Portaria PGJ/PI nº 1584/2020
PARTICIPANTES CURSO "GESTÃO E LIDERANÇA"
04, 10, 18 e 24 SETEMBRO
PARNAÍBA
MARINA LAURA FORTES DE BRITO OLIVEIRA
RICHARDSON SOARES MOUSINHO
JANIO VALENTE BARRETO
ANDRESSA SILVA FOGLIATO CORTEZE
HELEN AMANDA DE MENESES SILVA
GINA ALMEIDA DOS SANTOS
PIRACURUCA
GABRIELLA ROCHA GOMES
AMANDA GUEDES DOS REIS MONTEIRO
PICOS
MAURICIO VERDEJO GONCALVES JUNIOR
ISMAEL BEZERRA NELSON
MARIANE SANTOS MUNIZ
RAFAELA RODRIGUES DE CARVALHO
STEPHANIE REIS DE OLIVEIRA SIQUEIRA
ALIANE ARAUJO DE CARVALHO BEZERRA
FLORIANO
JOSÉ DE ARIMATEA DOURADO LEAO
CARLOS EDUARDO SILVA CHAGAS
ROSANGELA DA SILVA PEREIRA
EMANUELLE SANTOS CAVALCANTE
PIRIPIRI
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO
SILVANO GUSTAVO NUNES DE CARVALHO
JOAQUIM URQUIZA DE CARVALHO FILHO
CAMPO MAIOR
CLÁUDIO BASTOS LOPES
JERSON DE MACEDO REINALDO SILVA
LAIZA DOS SANTOS CARVALHO
KELLEN SAMANTHA PRADO SILVA VIEIRA
CORRENTE
GILVANIA ALVES VIANA
DANILO LEONI GUEDES NOGUEIRA
MARIA IZADORA FARIAS DE CARVALHO
OEIRAS
GILSON SOUZA DOS SANTOS
TATIANA MELO DE ARAGAO XIMENES
AMANDA MOREIRA DE ARAÚJO
DEBORA SILVA PEREIRA DA COSTA
JOSÉ DE FREITAS
FLÁVIO TEIXEIRA DE ABREU JÚNIOR
SÃO RAIMUNDO NONATO
LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO
GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA
BERILY BENTO DOS SANTOS
STENIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOUSA
ALTOS
MARCIA AIDA DE LIMA SILVA
CONCEIÇÃO DE MARIA N. DE OLIVEIRA
TALYNE DE CARVALHO SOARES
BOM JESUS
REDSON DUQUE COELHO
LIDIANE CRISTINA REZINO CEDRAZ
PAULISTANA
TAIRES OLIVEIRA BORGES
PEDRO II
JOELINY FERNANDES DE SOUSA
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VALENÇA
LUIS GUSTAVO NORONHA
FRANCISCA ISABEL DE JESUS MACEDO
UNIÃO
GABRIELA KARPEJANY
URUÇUÍ
JOÃO HENRIQUE ALVES DA SILVA
SÃO JOÃO DO PIAUÍ
CARLA ADRIANA MESQUITA COSTA
BATALHA
VALÉRIA MARIA FONTINELE
LUZILÂNDIA
CARLOS ROGERIO BESERRA DA SILVA
LUÍS CORREIA
BIANCA LINHARES SANTOS
MARIANE KATRINE GOMES DE ARAUJO
SIMPLÍCIO MENDES
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
CRISTINO CASTRO
SALVADOR ALVES ROCHA
MIGUEL ALVES
NAYRA CELLY COSTA MACHADO
INDICAÇÃO DA PGJ
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
LIANA MARIA MELO LAGES
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
PORTARIA PGJ/PI Nº 1585/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Ofício nº
129/2020, da Promotoria de Justiça de Jaicós, protocolo e-doc nº 07010085151202011,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ROMANA LEITE VIEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Itainópolis, para atuar no processo nº 000011049.2020.8.18.0057, em trâmite na Promotoria de Justiça de Jaicós, em razão de arguição de suspeição da Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1586/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Ofício nº
128/2020, da Promotoria de Justiça de Jaicós, protocolo e-doc nº 07010085155202091,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ROMANA LEITE VIEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Itainópolis, para atuar no plantão ministerial dos
dias 12 e 13 de setembro de 2020, na Comarca de Jaicós, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1587/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Ofício nº 75/2020 - CAOCRIM, oriundo do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais-CAOCRIM,
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça LUANA AZERÊDO ALVES, Coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Criminais CAOCRIM, DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO,
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público - CACOP, e o servidor MARCOS MACIEL MARTINS BRITO, Coordenador de Tecnologia da Informação, para, sob a coordenação da
primeira, constituírem comissão para acompanhar a evolução e o desenvolvimento do Projeto Sistema Busca Integrada de Dados - BID,
observando-se as demandas da TI, após ouvido o CETI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1588/2020
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 ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da 43ª Promotoria de Justiça de
Teresina, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 de setembro de 2020, com
efeitos retroativos, em razão as férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

1.2. ATO PGJ Nº 1031/202013238
ATO PGJ Nº 1031/2020
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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);
VIII - (revogado);
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - (revogado).
Parágrafo único. Igualmente ficam suspensas a nomeação de membros e servidores, bem como a admissão de estagiários que acarretem
incremento dedespesa."(NR)
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se.Cumpra-se.
Teresina-PI, 03 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI13215
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
NF nº 039/2020
SIMP nº 000084-156/2020
RELATÓRIO
Vistos, etc...
Cuida-se, em espécie, de Notícia de Fato autuada a partir de denúncia, encaminhada via e-mail, cujo reclamante, que pediu o sigilo de dados,
informou o seguinte:
(Por favor. Quero permanecer no anonimato pois temo represálias) Vimos por meio deste comunicar a realização de Teste Seletivo, pela
Prefeitura Municipal de Pau D'arco do Piauí, onde o período da divulgação no Diário dos Municípios
http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/ 4017/DM_4017_362_Pau_D_Arco_do_Pi_Edital_01-20_pag_265- 266.pdfe a
realização do mesmo foi muito corrida e não divulgada. A publicação no diário foi 20/02, vésperas de carnaval e a realização do teste na quintafeira (27/02), pós carnaval, e não foi dada a publicidade necessária, ficando subentendido que era apenas para homologar as indicações do
gestor que já ocupam o cargo. Funcionários da própria prefeitura realizaram provas, fiscalizaram, corrigiram e divulgarão o resultado. Anexo
publicação no Diário dos Municípios e divulgação do gabarito no facebook, pela Controladora Municipal, Rosa Velozo. Confiante na intervenção
do Ministério Público, pedimos providências.
À vista disso, foram solicitadas à Empresa DATAmérica esclarecimentos e/ou informações acerca do teor da denúncia. Em resposta, a Empresa
DATAmérica informou que diante da leitura da denúncia anônima, os pedidos de esclarecimentos sobre o teste seletivo se torna inviável, uma vez
que o referido órgão não participou do certame.
Por fim, comunicou a Empresa DATAmérica que participou do Concurso Público nº 001/2019, executado e assessorado pela supracitada
empresa.
Ademais, consta em nosso sistema Registro de Procedimento Administrativo, SIMP nº 000618-156/2019, em andamento com demanda idêntica a
noticiada.
É, em síntese, o que interessa para o momento.
Pois bem. Verifica-se que as ocorrencias apresentadas nos autos em epígrafe estão sendo devidamente tratada no Procedimento Administrativo
nº 022/2019 (SIMP nº 000618-156/2019), posto que nao mais se justifica o acompanhamento do caso no presente procedimento, evitando a
duplicação de procedimentos.
Assim, nao havendo outras medidas administrativas no âmbito da competência do Órgao Ministerial, o arquivamento da Notícia de Fato é medida
que se impõe.
CONCLUSÃO
Como se vê do sucinto relatório acima, a denúncia e notícia apresentada neste órgão ministerial indica o mesmo objeto, e ainda, necessita das
mesmas providências, portanto para evitar duplicidade de procedimentos determino, o seguinte:
a) O arquivamento do feito, na forma do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do CNMP;
b) Certifique-se o(a) noticiante acerca do arquivamento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentação de recurso no prazo de 10 (dez)
dias, conforme o artigo 4º, §1º, do mesmo diploma acima citado;
c) Publique-se em DOEMP/PI;
d) Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se e apense aos autos do Procedimento Administrativo nº 022/2019, com informação ao
CSMP.
Expedientes necessários.
Em regime de teletrabalho, Altos-PI, 31 de Agosto de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 038/2020
Procedimento Administrativo Nº 025/2020
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Altos/PI, no uso das atribuições previstas no
art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º,
parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, IV, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo tem como finalidade embasar
outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO a atribuição constitucional do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (artigo 127, CF/88);
CONSIDERANDO que cabe ao a salvaguarda da Carta Magna, tendo o dever de fiscalizar o devido cumprimento por parte da Administração
Pública dos princípios a ela ínsitos, conforme estabelece o artigo 37 que assim dispõe:
"A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (...)"
CONSIDERANDO que deve a Administração Pública, deste modo, guiar-se em todos os seus atos por tais princípios, principalmente no que
tange à publicidade de seus atos, programas, obras, serviços e campanhas, cabendo ao órgão ministerial sua fiscalização:
"Art. 37, § 1º CF: A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas Parquet dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos";
CONSIDERANDO que a inobservância deste preceito constitucional e o desrespeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade
(protegidos na norma em foco) caracterizam a promoção pessoal do administrador público, configurando, consequentemente, ato de improbidade
administrativa;
CONSIDERANDO que no artigo 39 da Constituição Estadual também trata que a administração pública, estadual e municipal, observará os
princípios fundamentais de prevalência do interesse público, legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade, planejamento
e continuidade, além de outros estabelecidos nesta Constituição;
CONSIDERANDO que mais precisamente em relação ao caso, a Lei Federal n. 5.194/1966, no artigo 16 expressa que enquanto durar a
execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público,
contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela
execução dos trabalhos;
CONSIDERANDO que as placas são elementos para promover a transparência das verbas e devem conter informações sobre o valor da obra,
nome da empresa responsável, nome do engenheiro responsável e prazo para conclusão do serviço, uma vez que a importância das placas se
localiza no fato de que a população tem o direito de conhecer os atos praticados pela administração pública para poder exercer o seu controle
social;
CONSIDERANDO que, "os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em quatro regras de observância permanente e
obrigatória para o bom administrador: legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Por esses padrões é que se hão de pautar todos os
atos administrativos. Constituem, por assim dizer, os fundamentos da validade da ação administrativa, ou, por outras palavras, os sustentáculos
da atividade pública. Relegá-los é desvirtuar a gestão dos negócios públicos e olvidar o que há de mais elementar para a boa guardar e zelo dos
interesses sócias"(In: MEIRELLES, Hely Lopes. Direitos Administrativos Brasileiro. 15ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, PP. 77-78);
CONSIDERANDO que, esse mandamento da publicidade fora tão elevado que a Lei nº 8.666/93, chamada de "Lei de Licitações e Contratos da
Administração Pública" que no seu § 8º, de seu art. 7º fora dito que: "Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos
das obras e preços unitários de determinada obra executada";
CONSIDERANDO que, a Lei nº. 6.496, de 07.12.1977 leciona que "todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica"
"(ART)" (art. 1º), inclusive que "a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e
agronomia" (art. 2º), o que é ratificado na Resolução nº. 425/98 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ;
CONSIDERANDO que, ainda que, a Lei nº 5.194, de 24.12.1966, prescreve que "enquanto durar a execução das obras instalações e serviços de
qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do
projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos"(art. 16);
CONSIDERANDO que o art. 73, VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/971[1], proíbe a autorização e a veiculação, pelas esferas administrativas cujos
cargos estejam em disputa, de publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição, ou seja, a partir de 15 de agosto 2020, qualquer
que seja o seu conteúdo, ressalvadas situações de grave e urgente necessidade, mediante prévia autorização da Justiça Eleitoral, com exceção
da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado;
CONSIDERANDO a EC nº 107/2020, no art. 1º, § 3º, inciso VIII[2], autoriza também, desta vez sem necessidade de autorização prévia da Justiça
Eleitoral, a publicação de conteúdos relacionados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, mesmo nos 03 (três) meses anteriores à eleição,
ao mesmo tempo que adverte o gestor público quanto à possibilidade de caracterização de conduta abusiva;
CONSIDERANDO que a publicação de atos oficiais como leis, decretos, portarias, dentre outros, por ser requisito de validade do ato, não
caracteriza publicidade institucional, daí que não abrangida pela vedação (Ac.-TSE, de 7.11.2006, no REsp nº 25.748);
CONSIDERANDO que o mesmo art. 73, no inciso VII3, c/c o art. 1º, § 3º, inciso VII[3], da EC nº 107/2020, fixa limite máximo de gastos que a
administração pode fazer com publicidade institucional de 01 de janeiro de 2020 a 15 de agosto de 2020, que não poderá ultrapassar a média dos
2 (dois) primeiros quadrimestres (de janeiro a agosto) dos 3 (três) últimos anos, não se incluindo nos gastos de 2020 aqueles que forem
previamente autorizados pela Justiça Eleitoral, em eventuais situações de grave e urgente necessidade pública;
CONSIDERANDO que o art. 74, também da Lei n. 9.504/97, descreve como abuso de poder político a veiculação de publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos que vá além da informação, educação e orientação social e contenha nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal (art. 37, § 1º, da CF), conduta que se apresenta grave e perturbadora da normalidade
e legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que publicidade institucional é toda e qualquer divulgação de atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos,
produzida, confeccionada, mantida e/ou veiculada com recursos - financeiros ou humanos - públicos nos mais diversos meios de comunicação:
rádio, TV, jornais, revistas, informativos, panfletos, placas, faixas, cartazes, sites, blogs, redes sociais, dentre outros;
CONSIDERANDO que a publicidade institucional desvirtuada, que contemple a promoção pessoal, caracteriza também improbidade
administrativa (art. 73, § 7º, da Lei n. 9.504/97), por ofensa, principalmente, ao princípio da impessoalidade;
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento destinado à orientação de órgãos públicos ou privados, para que sejam cumpridas normas
relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituições Federal e Estadual e serviços de relevância pública e social;
CONSIDERANDO que as placas são elementos para promover a transparência das verbas e devem conter informações sobre o valor da obra,
nome da empresa responsável, nome do engenheiro responsável e prazo para conclusão do serviço;
CONSIDERANDO que, o fato fora denunciado pelo Presidente da Câmara Municipal de Altos/PI, Maxwell Pires Ferreira, em 01 de setembro de
2020, no qual informa a inexistência de placas indicativas de obra pública a qual estão sendo executadas no Município, não havendo nomes do
autor ou autores do projeto, bem como faltando aspectos técnicos das obras, tais como prazo da execução das referidas, extensão em metros do
local a ser pavimentado, valor da obra, citação de objeto, etc.;
RESOLVE
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Instaurar o Procedimento Administrativo nº 025/2020, com a finalidade de aferir as ocorrências noticiadas nos fólios, com a adoção das seguintes
medidas:
A) Registrar e autuar da presente portaria, adotando-se os procedimentos e formalidades legais, com as comunicações obrigatórias, conforme
determina o artigo 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
B) Comunique-se ao Egrégio CSMP acerca da instauração do presente procedimento, bem como encaminhe-se cópia da presente portaria ao
Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento;
Nomeia-se como secretária do presente procedimento, Rylene Borges, técnica do MPPI/PI;
D) Considerando a necessidade de prazo para finalização das diligências necessárias, determino o prazo de 1 (um) ano para conclusão do feito;
E) Considerando a necessidade da publicidade dos autos, determino com base no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP a publicação da
presente Portaria no local de costume (Diário Oficial Eletrônico do MP);
F) Realize-se Consulta junto ao CACOP e Minute-se RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA para a Prefeitura Municipal de Altos/PI que somente
deve ser endereçada após a resposta da Consulta;
G) Comunique-se a Câmara Municipal de Altos/PI acerca da presente instauração, para conhecimento.
Por fim, considerando as recomendações de ausência de contato social, bem como a necessidade urgente de cumprimento das medidas,
DETERMINO a técnica ministerial que a realização de diligência sejam as medidas cumpridas imediatamente por e-mail e/ou WhastApp,
certificando-se a data do cumprimento.
ALERTE-SE AO OFICIADO que a resposta deverá ser excepcionalmente encaminhada para o e-mail da Promotoria de Justiça
(segunda.pj.altos@mppi.mp.br), devendo cópia da denúncia acompanhar os ofícios.
Após o decurso do prazo, certifique-se o cumprimento ou não e venham os autos conclusos com a máxima brevidade.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos(PI), 01 de Setembro de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
[1] Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgentes necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
[2] VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de
suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto
a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos
do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990;
[3] VII - em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caput do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados
com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres
dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;

2.2. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13216
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA - PI CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
NOTÍCIA DE FATO Nº 022-A/2020
PORTARIA Nº 085/2020 (SIMP: 000140-034/2020)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º, da Constituição Federal, integra a própria concepção de
Estado Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação
dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva,
a fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que, na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, dentre eles às pessoas que
vivem em situação de rua, conforme o que determina o art. 23, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO o documento encaminhado pela Sra. LUÍZA IVETE VIEIRA BATISTA, a esta 49ª Promotoria de Justiça, informando que um
grupo de pessoas estaria instalada na calçada do prédio localizado na Avenida Dom Severino, nº 1885, próximo ao Supermercado Pão de
Açúcar, Bairro Jockey Club;
RESOLVE
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Instaurar a Notícia de Fato nº 022-A/2020 visando à apuração dos fatos narrados na denúncia formulada pela Sra. Luiza Ivete Vieira Batista.
Para tanto, DETERMINO:
Seja registrada no livro próprio e no SIMP, a instauração da presente Notícia de Fato;
Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério do Estado do Piauí;
Outrossim, determino:
a) Seja oficiado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI, solicitando que identifiquem as
pessoas que estão vivendo na calçada do prédio localizado na Avenida Dom Severino, nº 1885, próximo ao Supermercado Pão de Açúcar, Bairro
Jockey Club, e indiquem medidas e/ou serviços assistenciais em que aquelas pessoas possam ser incluídas, consignando-se o prazo do 10 (dez)
dias para resposta.
Cumpra-se.
Teresina, 01 de Setembro de 2020
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13217
PORTARIA Nº 131/2020
INTERESSADO: Conselho Municipal de Saúde.
INVESTIGADO: Daniel de Sousa Lima.
Objeto: converter a Notícia de Fato nº 128/2019 em Procedimento Preparatório nº 29/2020 (SIMP: 000481-174/2019).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, e, com
fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II da Constituição Federal; nos artigos 26, inciso I e 27, parágrafo único da Lei Federal nº 8.625/93 e no
art. 37 da Lei Complementar Estadual nº. 12/1993 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar
de garantir-lhe o respeito pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal (art. 27, inciso II da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO a regra constitucional prevista no art. 37, inciso XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto quando houver compatibilidade de horários: i) a de dois cargos de professor; ii) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico e; iii) a de dois cargos de empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de cumulação de vencimentos no setor público são de observância obrigatória aos EstadosMembros e Município, que não poderão afastar-se das hipóteses taxativamente previstas pela Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições;
CONSIDERANDO que a Noticia de Fato nº 128/2019 tem como assunto apurar notícia de suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo Sr.
Daniel de Sousa Lima e, conforme certidão acostada aos autos, houve o decurso do prazo estabelecido no art. 3º da Resolução nº 174/2017.
CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/85 que possam autorizar a
tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, poderá complementá-las antes de instaurar o
inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório;
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 128/2019 em Procedimento Preparatório nº 29/2020, com a finalidade de investigar suposto
acúmulo ilegal de cargos públicos do Sr. Daniel de Sousa Lima, em afronta ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, determinando, para
tanto:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina o
art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP, devendo lavrar o devido termo de compromisso;
Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume e
arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
Seja remetida cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento;
Encaminhe cópia da presente portaria em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, 02 de SETEMBRO de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil nº 03/2011
SIMP: 000515-174/2016
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil nº 05/2011, instaurado aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de 2011, a partir do ofício AEPGJ Nº 316/2011
(fls. 04/232), com o fim de apurar irregularidades na contratação da empresa CTS - Cooperativa de Transporte e Serviços LTDA, pela prefeitura
do município de Piracuruca/PI, para a realização dos serviçoes de poda, capina, coleta e remoção de resíduos sólidos.
Em sede de diligências iniciais, notificou-se o município para que fosse fornecido cópia do cadastro de pessoal referido na cláusula quinta, item
5.3, do contrato nº 091/2009, processo nº 007/2009; cópia das medições para cálculo do valor da despesa, conforme previso na cláusula sétima,
item 7.2, do contrato supramencionado e cópia dos demais contratos, procedimento licitatórios, empenhos e recibos de pagamentos relativos a
empresa CTP - Cooperativa de Transporte e Serviços LTDA (fls. 233/236).
Em resposta, o município encaminhou os documentos requisitados (fls. 237/531).
Posteriormente, os autos foram remetidos a Coordenadoria de Perícias, Pesquisas Jurídicas e Parecer Técnicos - CPPT, para parecer sobre os
documentos acostados aos autos. Parecer juntado as fls 535/567, constatando despesas efetuadas sem a devida cobertura legal.
Por intermédio dos ofícios nº 276/2014, nº 277/2014 e nº 278/2014 requisitou-se ao superintendente regional do INSS - Recife/PE,
superintendente regional do trabalho do Piauí e ao diretor do DENATRAN/PI, respectivaente, a relação de empregados da epresa CTS Coopertaiva de Transporte e Serviçoes LTDA, relação anual de Informações Sociais - RAIS,e a relação de veículos pertencentes a empresa (fls.
570/575).
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Em resposta, por meio do ofício nº 2322/2014 (fls. 588/589)o DENATRAN informou que o CNPJ da empresa é inválido.
Ofício nº 07/2017, expedido ao titular da superintendência regional da Receita Federal, requisitando a relação de empregados da empresa
Cooperativa de Transporte e Serviços LTDA, com resposta às fls. 607/633, informando que a referida empresa não apresentou as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informação a Previdência Social - GFIPs.
Com o fim de instruir o referido procedimento, oficiou-se a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Piauí, para que fosse
encaminhado a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS dos anos de 2009 e 2010, da referida empresa.
Em resposta, por meio do ofício nº 1052/2012 (fls.334/341), a Superintendência informou que entre o período de 2008 a 2011 não há registro de
trabalhadores.
Ofício nº 527/2019 (fl. 353) encaminhado ao TCE/PI, requisitando as contas do ano de 2009 do município de Piracuruca e o seu referido
julgamento, com resposta as fls. 364/365.
Certidão à fl. 357 constatando a inexistência de ação de improbidade administrativa, ainda que decorrente de ressarcimento ao erário.
Por fim, ofício nº 528/2019 (fl. 359) expedido ao município com vias a constatar se houve o ajuizamento de ação sobre o caso em apreço.
Resposta à fl. 361, por meio do ofício nº 171/2020, informando que não houve o ajuizamento de ação sobre o caso relatado, em decorrência do
trâmite do presente inquérito civil.
Eis o relatório.
Apreciando detalhadamente os autos do procedimento, depreende-se que restou constatado que não há bens em nome da referida empresa e os
possíveis atos de improbidade estão prescritos, tendo como base o lapso temporal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92,vez que os fatos são do
ano de 2009, ocasionando difícil resposnsabilização e a impossibilidade de ressarcimento ao erário, o que viabilizaria judicialização.
Ademais, o presente procedimento foi instaurado no ano de 2011, prejudicando, assim, a duração razoável da investigação, em desconformidade
com as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", razão pela qual, ausente justa causa a propiciar
judicialização da questão e o lapso temporal entre a instauração do presente procedimento até a presente data, delibero pelo arquivamento do
expediente.
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10, da Resolução 023/2007 do CNMP, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente
inquérito civil.
Comunique-se ao noticiante e aos interessados.
Cumpra-se.
Piracuruca(PI), 03 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 132/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Piracuruca, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal
de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO que o art. 8º, § 6º, inciso I, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), preconiza
serem impróprios ao uso e consumo os produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
CONSIDERANDO ser, na forma do art. 39, inciso VIII, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes;
CONSIDERANDO que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso e entre outras, às sanções
administrativas de multa, apreensão e inutilização do produto, suspensão temporária de atividade e cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade, sem prejuízo das demais de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, na forma do art. 56, I, II, III, VII e IX, da Lei
Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDO a lavratura do Auto e Infração nº 3806 pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MPPI em que foi
constado em fiscalização in loco no estabelecimento Francisco Giliardi de Sousa a comercialização de produtos impróprios ao consumo;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 14 e 19, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei nº.
8.078/1990;
CONSIDERANDO que o art. 8º, inciso IV da Resolução 174/2017 do CNMP, dispõe que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado "embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil" e que "será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de
seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil (art.9º)".
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 99/2020, em face do fornecedor Francisco Giliardi de Sousa, a fim de obter solução à
demanda, com fulcro no art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, c/c Lei nº 8.078/90 e art. 8º da Resolução 174/2017 do CNMP,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro (mat. 15630), para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de acompanhamento, afixando-a cópia da
portaria em local de costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta portaria ao Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor (PROCON), para conhecimento, conforme determina o art.
6º, § 1º da Resolução nº 01/2018;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
instauração, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação da no Diário Oficial do Ministério Público, afixandoa no local de costume;
Junte-se aos autos o auto de infração nº 3806;
Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido para apresentação de defesa, com ou sem resposta, conclusos para deliberações;
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca - PI, 03 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MARCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI13219
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PORTARIA N° 02/2020-MPPI/PJB
Dispõe sobre a regulamentação do Ato PGJ nº 1022/2020, publicado pela Procuradora-Geral de Justiça em 24 de julho de 2020, no âmbito das
atividades ordinárias das Promotorias de Justiça de Barras.
A DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BARRAS, por intermédio de seu Diretor de Sede, Promotor de Justiça, Glécio
Paulino Setúbal da Cunha e Silva, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo Art. 1º, incisos I, III, IX e XVII e XXIV do Ato PGJ nº
823/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde do membro, servidores e estagiários em meio à crise sanitária gerada pela COVID-19
e diante das péssimas condições físicas do prédio deste órgão de execução (que está colocando em risco a integridade física da equipe que
trabalha no local, tendo, inclusive, a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI recomendado pela imediata suspensão das
atividades presenciais na sede);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos
(incluídos nesse rol os serventuários da justiça), especialmente a saúde e a sadia qualidade de vida, prevista no Art. 225, caput, CF/88;
CONSIDERANDO que será preferencialmente mantido o regime de Teletrabalho, mediante concordância da chefia imediata, até ulterior
deliberação, quando a natureza das atividades seja compatível com o trabalho remoto e o acervo esteja no formato eletrônico (digitalizado),
conforme disposto no Art. 5º, I, do Ato PGJ Nº 1022/2020;
CONSIDERANDO que a natureza das atividades desenvolvidas perante as Promotorias de Justiça de Barras é totalmente compatível com o
regime de Teletrabalho;
CONSIDERANDO que esta unidade de trabalho possui, em sua quase totalidade, processos eletrônicos, além de sistemas informatizados à sua
disposição (SIMP, THEMIS, PJE, ATHENAS, BID, entre outros), capazes de proporcionar acesso remoto aos processos digitalizados e viabilizar,
sem qualquer prejuízo quantitativo ou qualitativo, o desenvolvimento da atividade laboral em ambientes residenciais (home office);
CONSIDERANDO que será preferencialmente mantido o atendimento ao público de forma virtual, por meio dos canais de comunicação
divulgados no site e mídias sociais do MPPI, como telefone, correspondência eletrônica, aplicativo de mensagens ou videoconferência, adotandose o atendimento presencial apenas quando estritamente necessário, conforme dispõe o Art. 12, caput, Ato PGJ Nº 1022/2020;
CONSIDERANDO que o atendimento presencial ao Público se dará mediante prévio agendamento, apenas nos casos de perecimento do direito
e risco à vida e à saúde, nos termos do Art.11, I, do Ato PGJ Nº 1022/2020.
RESOLVE
Art. 1º. Instituir o REGIME DE TELETRABALHO no âmbito das Promotorias de Justiça de Barras, a ser cumprido das 08h às 15h, diante da
compatibilidade do serviço na unidade, observadas as seguintes diretrizes:
§ 1º - O REGIME DE TELETRABALHO compreende a análise e elaboração de minuta para posterior estudo, validação e assinatura pelos
membros responsáveis ou seus substitutos legais;
§ 2º - A confecção da minuta descrita no parágrafo anterior deverá ser realizada em documento editável do Word Office. Em seguida, deverá ser
encaminhada ao respectivo membro por meio eletrônico;
Art. 2º- Não haverá sistema de rodízios de servidores, uma vez que o REGIME DE TELETRABALHO deverá ser implementando para todo o
corpo de trabalho.
§ 1º - Todos os servidores e estagiário ficam dispensados da fiscalização eletrônica de frequência, conforme a previsão contida no Art. 23 do Ato
PGJ Nº 1022/2020.
Art. 3º - O atendimento ao público será preferencialmente de forma virtual, por meio dos seguintes canais de comunicação:
primeira.pj.barras@mppi.mp.br e segunda.pj.barras@mppi.mp.br e telefone institucional (86) 98183-2497.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Afixe-se e Cumpra-se.
Barras (PI), 02 de setembro de 2020.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Diretor da Sede de Promotorias de Justiça de Barras

2.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13221
Procedimento Investigatório Criminal nº 17/2019 - SIMP 000536-191/2019
Objeto: Apurar supostos crimes de dispensa ou inexigibilidade de licitação supostamente praticados durante o exercício financeiro de 2016 no
Município de Capitão Gervásio Oliveira
Investigada: PATRÍCIA APARECIDA NUNES TORRES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL instaurado após conversão de notícia de fato onde se noticiava, em suma, a
conduta da Gestora Municipal do FUNDEB de Capitão Gervásio Oliveira, no exercício financeiro de 2016, a Sra. Patrícia Aparecida Nunes Torres,
sobre a realização de despesas com ausência de procedimento licitatório ou com despesas fragmentadas, inobservado ao disposto na Lei nº
8.666/93, para aquisição de combustíveis, locação de veículos e fornecimento de transporte escolar.
Oficiado o Município de Capitão Gervásio Oliveira, requisitando cópias integrais dos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação,
bem como, contratos celebrados com os estabelecimentos mencionados, sendo informado a esta Promotoria pela Prefeitura de que "não
encontrou nenhum processo relacionado à gestão anterior nos arquivos da Prefeitura Municipal."
Notificados as pessoas jurídicas LUIZ GONZAGA DE CARVALHO SUCESSORES LTDA, JOSÉ DE JESUS COELHO DIAS ME, POSTO
MATEUS COMBUSTÍVEL DE QUALIDADE LTDA e TRANSERV requisitando informações, assim como a investigada, para querendo, se
manifestar sobre os fatos.
Resposta das empresas TRANSSERVE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COLETAS DE RESÍDUOS E EVENTOS LTDA e LUIZ GONZAGA DE
CARVALHO SUCESSORES LTDA, não sendo a empresa POSTO MATEUS COMBUSTÍVEL DE QUALIDADE LTDA encontrada.
Notificação do ex-prefeito de Capitão Gervásio Oliveira, Sr. Antônio Coelho, para se manifestar sobre o ofício e documentos juntados pelo
Município de Capitão Gervásio Oliveira de que não encontrou nenhum processo relacionado à gestão anterior.
Resposta do ex-prefeito de Capitão Gervásio Oliveira, Sr. Antônio Coelho, juntando documentos.
É o breve relatório.
Consta nos autos que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 na cidade de Capitão Gervásio Oliveira-PI, Patrícia Aparecida
Nunes Torres, no exercício de função pública (gestora) dispensou ou inexigiu licitação fora das hipóteses previstas em lei, como também deixou
de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.
A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal - DFAM do Tribunal de Contas do Piauí, nos autos do Processo nº 02932/16, Relatório nº
61/2016 - Contraditório, após análise dos documentos que integram o processo de prestação de contas do ente municipal, apontou que a ora
investigada, enquanto gestora do FUNDEB, realizou despesas com a aquisição de combustível e transporte escolar.
As peças informativas constantes nos autos - sobretudo da DFAM/TCE -, comprovaram a materialidade e os indícios suficientes de autoria
(materialidade/autoria). Verificou-se que as diligências requisitadas ao Município podiam influenciar no maior ou menor grau de reprovabilidade
da conduta, ou seja, na dosimetria de eventuais sanções aplicadas ao final do devido processo legal, não afastado, por si, a ilicitude penal da
conduta do investigado.
Deste modo, os fatos narrados na portaria inicial configuram a prática do delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, estando presente a justa
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causa para ação penal em face de tipicidade da conduta, razão pela qual, houve o oferecimento de denúncia buscando a responsabilização
criminal da investigada, distribuída conforme o processo 0000180-26.2020.8.18.0135.
Exaurisse, portanto, o objeto do presente Procedimento Investigatório, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio na Resolução nº 181, de 7 de agosto de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL ao Conselho Superior do Ministério
Público haja vista o ajuizamento da ação, contudo, comunique-se da presente decisão encaminhando cópia desta, bem como, da inicial.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, data da assinatura eletrônica.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
Procedimento Investigatório Criminal nº 23/2019 - SIMP 000676-191/2019
Objeto: Apurar supostas irregularidades na prestação de contas do Município de Pedro Laurentino, no exercício de 2013
Investigado: HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL instaurado após conversão de notícia de fato instaurada após encaminhamento de
cópias pela 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí noticiando, em suma, que HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES, ex-prefeito de
Pedro Laurentino, no exercício financeiro de 2013, realizou despesas com ausência de procedimento licitatório, bem como despesas
continuamente e de forma fragmentada, inobservado o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
Oficiado ao Município de Pedro Laurentino requisitando cópias integrais dos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como
dos contratos celebrados com COMERCIAL BATISTA E SOUSSA P. A LTDA. e JACKSON EUGEJ NIO L. RODRIGUES, mencionados no
acórdão do TCE.
Notificação das pessoas jurídicas PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA RENATA LTDA., COMERCIAL BATISTA E SOUSA
P. A LTDA. E JACKSON EUGENIO L. RODRIGUES para querendo, se manifestarem sobre os fatos mencionados objetos de investigação.
Manifestação da empresa COMERCIAL BATISTA E SOUSA P. A LTDA, aduzindo, em síntese, que foi contratada para fornecimento de produtos
alimentícios pelo município de Pedro Laurentino, sendo que os produtos foram entregues e não houve qualquer ilegalidade. Junta documentos,
destacando as notas fiscais referentes ao objeto da investigação.
Manifestação da empresa CONSTRUTORA RENATA LTDA, aduzindo, em síntese, que participou de procedimento licitatório para pavimentação
de vias públicas no município de Pedro Laurentino, sagrando-se vencedora; que os procedimentos licitatórios ocorreram dentro da legalidade;
que os servidores foram prestados e os pagamentos efetuados. Junta documentos.
É o breve relatório.
Consta nos autos que no ano de 2013 na cidade de Pedro Laurentino-PI, Hernande José de Sá Rodrigues, na função de Prefeito Municipal,
dispensou ou inexigiu licitação fora das hipóteses previstas em lei, como também deixou de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade, bem como, realizou despesas continuamente e de forma fragmentada.
A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal - DFAM do Tribunal de Contas do Piauí, nos autos do Processo nº TC/02839/2013,
Relatório nº 146/2013, após análise dos documentos que integram o processo de prestação de contas do ente municipal, apontou, em seu
relatório diversas irregularidades, dentre as quais, dispêndios consumados sem que tenha havido os respectivos procedimentos licitatórios,
despesas relacionadas ao mesmo objeto (compra e serviços) e que foram realizadas continuamente e de forma fragmentada, além de aquisição
de gêneros alimentícios e locação de HILLUX, ambos sem ser observados o disposto na Lei 8.666/93.
As peças informativas constantes nos autos - sobretudo da DFAM/TCE -, comprovaram a materialidade e os indícios suficientes de autoria
(materialidade/autoria). Verificou-se que as diligências requisitadas ao Município podiam influenciar no maior ou menor grau de reprovabilidade
da conduta, ou seja, na dosimetria de eventuais sanções aplicadas ao final do devido processo legal, não afastado, por si, a ilicitude penal da
conduta do investigado
Deste modo, os fatos narrados na portaria inicial configuram a prática do delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, estando presente a justa
causa para ação penal em face de tipicidade da conduta, razão pela qual, houve o oferecimento de denúncia buscando a responsabilização
criminal da investigada, distribuída conforme o processo 0000177-71.2020.8.18.0135.
Exaurisse, portanto, o objeto do presente Procedimento Investigatório, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio na Resolução nº 181, de 7 de agosto de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL ao Conselho Superior do Ministério
Público haja vista o ajuizamento da ação, contudo, comunique-se da presente decisão encaminhando cópia desta, bem como, da inicial.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, data da assinatura eletrônica.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
Procedimento Investigatório Criminal nº 03/2020 - SIMP 000695-191/2019
Objeto: Apurar suposta ausência de procedimento licitatório ou com despesas realizadas continuamente e de forma fragmentada, inobservado o
disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
Investigado: CÁCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado após conversão de notícia de fato onde se informava, em suma, a conduta da
Gestora Municipal do Fundo Municipal de Saúde - FMS de Pedro Laurentino, no exercício financeiro de 2013 - Sra. Cácia Rodrigues de Oliveira sobre realização de despesas com ausência de procedimento licitatório ou com despesas realizadas continuamente e de forma fragmentada,
inobservado o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, para construção de academia da saúde, locação e frete de veículos e aquisição de
medicamentos.
Oficiado o Município de Pedro Laurentino, requisitando, no prazo de 20 (vinte) dias cópias integrais dos procedimentos licitatórios ou de dispensa
ou inexibilidade.
É o breve relatório.
Consta nos autos que no ano de 2013 na cidade de Pedro Laurentino-PI, Cácia Rodrigues de Oliveira, no exercício de função pública (gestora do
FMS) dispensou ou inexigiu licitação fora das hipóteses previstas em lei, como também deixou de observar as formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibilidade, além de realizar continuamente e de forma fragmentada para construção de academia da saúde, locação e frete de
veículos e aquisição de medicamentos.
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A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal - DFAM do Tribunal de Contas do Piauí, realizou uma fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial no Município de Pedro Laurentino refere ao exercício de 2013, ocasião em que apontou algumas
irregularidades em seu relatório nº 146/2013. De acordo com o relatório conclusivo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TC/0239/2013), às
fls. 585/586 restou comprovado as despesas realizadas sem os respectivos procedimentos licitatórios, bem como despesas fracionadas cujo os
valores extrapolam o limite de dispensa e inexigibilidade, no período em que a denunciada era gestora, sendo causado um dano ao erário de R$
209.067,78 (duzentos e nove mil, sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).
As peças informativas constantes nos autos - sobretudo da DFAM/TCE -, comprovaram a materialidade e os indícios suficientes de autoria
(materialidade/autoria).
Deste modo, os fatos narrados na portaria inicial configuram a prática do delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, estando presente a justa
causa para ação penal em face de tipicidade da conduta. Contudo, em consulta ao sistema Themis Web e ao site do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, não foram encontrados processos criminais contra a ora investigada, de modo que, houve o oferecimento de proposta de Acordo
de Não Persecução Penal à investigada, com fundamento no §2º do art. 28-A do Código de Processo Penal, distribuída conforme o processo
0000181-11.2020.8.18.0135.
Exaurisse, portanto, o objeto do presente Procedimento Investigatório, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio na Resolução nº 181, de 7 de agosto de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL ao Conselho Superior do Ministério
Público haja vista o ajuizamento da ação, contudo, comunique-se da presente decisão encaminhando cópia desta, bem como, da inicial.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, data da assinatura eletrônica.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
Procedimento Investigatório Criminal nº 13/2019 - SIMP 000484-191/2019
Objeto: Apurar suposta ausência de procedimento licitatório ou com despesas realizadas continuamente e de forma fragmentada, inobservado o
disposto na Lei Federal nº 8.666/93, para aquisição de material de limpeza.
Investigado: NEUMA COELHO RODRIGUES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL instaurado após conversão de notícia de fato onde se noticiava, em suma,
irregularidades na prestação de contas da Gestora do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Capitão Gervásio Oliveira, no exercício
financeiro de 2016, Sra. Neuma Coelho Rodrigues, quanto à realização de despesas com ausência de procedimento licitatório ou com despesas
realizadas continuamente e de forma fragmentada, inobservado o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, para aquisição de material de limpeza.
Oficiado o Município de Capitão Gervásio Oliveira, requisitando cópias integrais dos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação,
bem como, contratos celebrados com os estabelecimentos mencionados, sendo esta Promotoria informada pela Prefeitura de que "não encontrou
nenhum processo relacionado à gestão anterior nos arquivos da Prefeitura Municipal."
Notificados a pessoa jurídica COMERCIAL BATISTA E SOUSA P. A. LTDA, assim como a investigada Neuma Coelho Rodrigues, para querendo,
se manifestar sobre os fatos.
É o breve relatório.
Consta nos autos que no ano de 2016 na cidade de Capitão Gervásio Oliveira-PI, Neuma Coelho Rodrigues, no exercício de função pública
(gestora) dispensou ou inexigiu licitação fora das hipóteses previstas em lei, como também deixou de observar as formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibilidade.
A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal - DFAM do Tribunal de Contas do Piauí, nos autos do Processo nº 02932/16, Relatório nº
61/2016 - Contraditório, após análise dos documentos que integram o processo de prestação de contas do ente municipal, apontou que a ora
investigada, enquanto gestora do FMAS, realizou despesas com a compra de materiais de limpeza de forma continuada e fragmentada, cujo
somatório teria ultrapassado o limite fixado para dispensa de licitação, durante o exercício financeiro 2016, nos meses de março, agosto e
outubro. Fato que gerou ao erário o custeio de R$ 17.646,55 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
As peças informativas constantes nos autos - sobretudo da DFAM/TCE -, comprovaram a materialidade e os indícios suficientes de autoria
(materialidade/autoria). Verificou-se que as diligências requisitadas ao Município podiam influenciar no maior ou menor grau de reprovabilidade
da conduta, ou seja, na dosimetria de eventuais sanções aplicadas ao final do devido processo legal, não afastado, por si, a ilicitude penal da
conduta do investigado
Durante o período em que a denunciada exercia a função de Gestora Municipal do FMS, esta realizou despesas continuamente e de forma
fragmentada com ausência de procedimento licitatório, inobservado o disposto na Lei Federal nº 8.666/93. As aquisições mediante dispensa de
licitação ocorreram em um curto lapso temporal (no mesmo exercício financeiro), de março a novembro de 2016. A flagrante ilegalidade é notada
mais ainda em análise às aquisições realizadas no mesmo dia (18/03/2016), no mesmo mês (março e agosto) e em meses subsequentes
(outubro e novembro).
Deste modo, os fatos narrados na portaria inicial configuram a prática do delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, estando presente a justa
causa para ação penal em face de tipicidade da conduta, razão pela qual, houve o oferecimento de denúncia buscando a responsabilização
criminal da investigada, distribuída conforme o processo 0000179-41.2020.8.18.0135.
Exaurisse, portanto, o objeto do presente Procedimento Investigatório, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio na Resolução nº 181, de 7 de agosto de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL ao Conselho Superior do Ministério
Público haja vista o ajuizamento da ação, contudo, comunique-se da presente decisão encaminhando cópia desta, bem como, da inicial.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, data da assinatura eletrônica.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 05/2020 SIMP: 000020-191/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do envio de peças encaminhadas pela 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, noticiando
suposto atraso no pagamento de salários do Município de Pedro Laurentino, pelo ex-prefeito Hernandes José de Sá Rodrigues, exercício 2016.
Oficiado, o Município de Pedro Laurentino manteve-se inerte.
Juntou-se aos autos cópia integral do Inquérito Civil nº 102/2018, o qual resultou a propositura de uma Ação de Improbidade Administrativa.
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Breve relatório.
Importante ressaltar, que o fato acima descrito já foi objeto de propositura de Ação de Improbidade, pela 2ª PJ de Justiça de São João do Piauí.
Ocorre que, na seara penal, tal fato - atraso no pagamento de salários -, por si só, não é descrito como conduta típica a sofrer uma sanção
criminal, devendo, pois, ser arquivado o presente caderno investigatório.
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.
Assim, não havendo justa causa, haja vista a atipicidade dos fatos noticiados, 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/PI, 02 de setembro de 2020.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça

2.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI13222
INQUÉRITO CIVIL Nº 14/2020 - PORTARIA Nº 38/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto
no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Inquérito Civil e de Ação Civil Pública para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 29/2019, autuada sob o SIMP nº 000277-201/2019, está com prazo vencido (art. 3º da Resolução do
CNMP nº 174/2017), sem possibilidade de nova prorrogação;
CONSIDERANDO que a supradita Notícia de Fato foi instaurada com base no Ofício nº 337/2019 - OMP/PI e que noticia possível irregularidade
na execução de serviço pela empresa contratada pela Prefeitura de Cristino Castro - PI para a coleta de lixo e limpeza pública em
descumprimento do que estipulado em contrato;
CONSIDERANDO que tal situação, a se confirmar, configura ilícito de improbidade administrativa que importa lesão ao erário;
CONSIDERANDO a conformação desta Portaria com o Enunciado de Orientação 07/2020 - CACOP, veiculado no Ofício Circular
06/2020/CACOP;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7° da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, na Resolução nº 23, de 17 de
setembro de 2007, e na Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, ambas do CNMP, CONVERTER a Notícia de Fato nº 29/2019 (SIMP 000277201/2019) em INQUÉRITO CIVIL nº 14/2020, determinando as seguintes diligências:
1. Converta-se no SIMP;
2. Autuem-se as peças já existentes, renumerando-as;
3. Comunique-se esta conversão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
4. Comunique-se à Ouvidoria do MP encaminhando-lhe cópia desta Portaria;
5. Publique-se no DOEMPPI certificando nos autos o cumprimento e a publicação;
6. Nomeio os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cristino Castro para secretariarem o feito;
7. Proceda-se à busca no Sistema BID, conforme Despacho anteriormente proferido.
Após, faça-se conclusão dos autos para análise da documentação nele contida.
Cristino Castro-PI, 02 de setembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

2.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI13223
Procedimento Administrativo Nº 42/2019
SIMP 000456-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a situação que se encontra a senhora MARIA DO SOCORRO
MACHADO LIMA, visando a propositura de ação judicial para nomeação de Curadora para solucionar problemas diversos tais como questões
emergenciais, práticas do dia-a-dia, requerer, receber e administrar pensão por morte e outros benefícios de direito do Interditando, desbloquear
pagamento, comprar mantimentos, pagar contas dentre outros.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Interdição e Curatela c/c Tutela de Urgência Liminar cabível, através do Processo 0800362-75.2020.8.18.0103.
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.
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§ 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 42/2019, SIMP nº 000456-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800362-75.2020.8.18.0103, 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.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 02 de setembro 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
Inquérito Civil Nº 20/2018
SIMP 001106-229/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado em razão do Ofício nº 75/2018/CACOP, em que informou, que em levantamento, realizado pelo Centro de
Apoio, constatou-se que o Poder Legislativo do Município de Matias Olímpio não possuía site nem portal. Visto que a situação não estava
adequada às exigências da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000).
Foi ajuizada Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, por meio de Processo Judicial Eletrônico
(PJe) nº 0800357-53.2020.8.18.0103 em face da Câmara de Vereadores do Município de Matias Olímpio.
Em atenção à RECOMENDAÇÃO PGJ/PI Nº 02/2016, em que há a recomendação de que é desnecessária a remessa ao Conselho Superior do
Ministério Público dos autos do inquérito civil ou do procedimento investigativo preliminar quando tais procedimentos ensejarem o ajuizamento de
ação judicial, devendo o membro comunicar por ofício a este Órgão Colegiado, instruído com documento comprobatório do ajuizamento da ação;
DETERMINO:
Expeça-se Comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Piauí (CSMP) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à
Corrupção (CACOP), conforme a Recomendação PGJ/PI nº 02/2016.
Certificadas as referidas comunicações, promova-se o arquivamento dos autos físicos, em razão do ajuizamento por meio eletrônico de Ação Civil
Pública, com as anotações pertinentes no sistema SIMP.
Publique-se.
Cumpram-se os expedientes necessários.
Matias Olímpio, 02 de setembro 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
Inquérito Civil Nº 21/2018
SIMP 001107-229/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado em razão do Ofício nº 75/2018/CACOP, em que informou, que em levantamento, realizado pelo Centro de
Apoio, constatou-se que o portal do Poder Legislativo do Município de São João do Arraial não funcionava. Visto que a situação não estava
adequada às exigências da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000).
Foi ajuizada Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, por meio de Processo Judicial Eletrônico
(PJe) nº 0800359-23.2020.8.18.0103 em face da Câmara de Vereadores do Município de São João do Arraial.
Em atenção à RECOMENDAÇÃO PGJ/PI Nº 02/2016, em que há a recomendação de que é desnecessária a remessa ao Conselho Superior do
Ministério Público dos autos do inquérito civil ou do procedimento investigativo preliminar quando tais procedimentos ensejarem o ajuizamento de
ação judicial, devendo o membro comunicar por ofício a este Órgão Colegiado, instruído com documento comprobatório do ajuizamento da ação;
DETERMINO:
Expeça-se Comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Piauí (CSMP) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à
Corrupção (CACOP), conforme a Recomendação PGJ/PI nº 02/2016.
Certificadas as referidas comunicações, promova-se o arquivamento dos autos físicos, em razão do ajuizamento por meio eletrônico de Ação Civil
Pública, com as anotações pertinentes no sistema SIMP.
Publique-se.
Cumpram-se os expedientes necessários.
Matias Olímpio, 02 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020

2.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI13224
Referente ao Procedimento Administrativo nº 19/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 41/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-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
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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 Luzilândia-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Luzilândia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Luzilândia-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 Luzilândia-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;
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 Luzilândia-PI, nas pessoas de seu Prefeito Municipal e seu Secretário Municipal de
Administração, 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
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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 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 institucional primeira.pj.luzilandia@mppi.mp.br.
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.
Encaminhe-se a presente RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como a remessa de cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente MP/PI, para amplo
conhecimento.
Luzilândia-PI, 02 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Referente ao Procedimento Administrativo nº 19/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 42/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-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, inciso 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 Luzilândia-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Luzilândia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Luzilândia-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 Luzilândia-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
Luzilândia-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 Luzilândia-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
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 os destinatários informem 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 institucional primeira.pj.luzilandia@mppi.mp.br.
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.
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Encaminhe-se a presente RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como a remessa de cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente MP/PI, para amplo
conhecimento.
Luzilândia-PI, 02 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Referente ao Procedimento Administrativo nº 19/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 43/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-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 Luzilândia-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Luzilândia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Luzilândia-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 Luzilândia-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
Luzilândia-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
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 de Luzilândia-PI, na pessoa do Sr. Anderson Pinheiro
Aguiar e Silva, a adoção das seguintes providências:
A. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Luzilândia-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");
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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 institucional primeira.pj.luzilandia@mppi.mp.br.
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.
Encaminhe-se a presente RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como a remessa de cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente MP/PI, para amplo
conhecimento.
Luzilândia-PI, 02 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Referente ao Procedimento Administrativo nº 19/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 44/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-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 Luzilândia-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 19/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Luzilândia-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Luzilândia-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 Luzilândia-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
Luzilândia-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 de Luzilândia-PI, na pessoa do Sr. Renato Pinheiro, 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
Luzilândia-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 institucional primeira.pj.luzilandia@mppi.mp.br.
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.
Encaminhe-se a presente RECOMENDAÇÃO à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como a remessa de cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente MP/PI, para amplo
conhecimento.
Luzilândia-PI, 02 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
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NF nº 89/2019 (000444-246/2019)
Objeto: Apurar a necessidade de adotar medidas para melhorar a infraestrutura da Delegacia de Polícia Civil de Luzilândia - PI.
Despacho de Arquivamento
Vistos em correição.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada devido ao ofício 09/2019, enviado pelo Delegado Titular da Delegacia de Polícia Civil de Luzilândia,
relativo ao estado de precariedade em que se encontra a delegacia desta urbe.
As informações dão conta de que o prédio apresenta rachaduras e avarias, não possuindo condições de custodiar os presos, ainda que
provisoriamente.
Nesse sentido, o Grupo de atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial, após reunião realizada no dia 02/08/2019, entre o GACEP,
este Parquet e a Delegada de Polícia Civil assessora da Delegacia Geral expediu recomendação ao Secretário de Segurança Pública do Estado,
ao Delegado Geral de Polícia Civil do Piauí e ao Delegado de Polícia de Luzilândia.
Posteriormente foi instaurado Procedimento Administrativo 33/2019 nesta Promotoria de Justiça, com o fito de acompanhar o funcionamento da
Delegacia de Polícia Civil e da 3ª CIA de Polícia Militar de Luzilândia, de modo a melhorar a sua eficiência.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, §5º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
§ 5º A Notícia de Fato também poderá ser arquivada quando seu objeto puder ser solucionado em atuação mais ampla e mais
resolutiva, mediante ações, projetos e programas alinhados ao Planejamento Estratégico de cada ramo, com vistas à concretização da unidade
institucional. (Incluído pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
No caso em apreço, houve a instauração do Procedimento Administrativo nº 33/2019, cujo objeto abrange o da notícia de fato de nº89/2019.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 4º, §5º da Resolução nº 189/2018
do CNMP.
Deixo de cientificar o presente despacho de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 4º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Entretanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Publique-se.
Luzilândia, 11 de março de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF nº 14/2020 (000115-246/2020)
Objeto: Apurar crime ambiental e adotar as medidas cabíveis.
Despacho de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada com o fito de apurar crime ambiental cometido pela pessoa jurídica João Francisco Carvalho da Silva MEE.
As informações dão conta de que em 02.04.2019, uma equipe de fiscalização do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS RENOVÁVEIS (IBAMA) dirigiu-se até a madeireira da pessoa jurídica João Francisco Carvalho da Silva - MEE para fiscalizar o
comércio de madeira serrada.
No local, foi constatada a prática da infração ambiental de venda de madeira serrada sem a devida licença DOF, após o levantamento de Produto
Florestal(4768006), no qual estão todas as medidas de madeiras serradas existentes no estoque real da madeireira.
Depois que foram calculados os volumes de madeira serrada, comparou-se os resultados com os volumes dos subprodutos florestais existentes
no pátio da empresa, no sistema oficial de controle DOF, na mesma data da fiscalização. O saldo de origem DOF(5175028) é o meio necessário
para comprovação da origem legal da madeira armazenada e das vendas realizadas pelo comerciante de madeira.
Na análise Comparativa, constatou-se que o volume de 4,81 m³ de madeira serrada em vigas possuía o crédito equivalente no sistema de
controle, mas não estava depositado, fisicamente, no estoque da madeireira. Ou seja, a madeireira vendeu o produto florestal sem emitir a devida
licença DOF, acumulando créditos indevidos no sistema oficial de controle.
Deste modo, considerando a ocorrência do crime previsto no art. 46, parágrafo único da lei 9.605, de 12 de dezembro de 1998, ao vender 4,81 m³
de madeira serrada em vigas sem emitir a licença DOF outorgada pela autoridade competente, foi ajuizada ação penal de nº 000009571.2020.8.18.0060 e realizada Proposta de Transação Penal.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
No caso em apreço, houve a o ajuizamento de ação penal.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 2º da Resolução nº 189/2018 do
CNMP.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Dê-se ciência à noticiante.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Publique-se.
Luzilândia, 19 de agosto de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
NF nº 102/2019 (000224-306/2019)
Objeto: Apurar possíveis crimes de violência doméstica contra a mulher e maus tratos contra a pessoa idosa.
Despacho de Arquivamento
Vistos em correição.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada devido ao ofício nº 073/2019 enviado pelo CREAS, relativo à violência doméstica perpetrada por EDIMAR
FELIX SOUSA contra sua esposa JÉSSICA RANGELI DA SILVA e seu genitor RAIMUNDO NONATO.
As próprias vítimas informaram, em visita domiciliar realizada pelo CREAS, que são agredidas física e psicologicamente, por Edimar Sousa, há
bastante tempo.
Por este motivo, considerando os indícios de possível prática de ato ilícito que, se confirmado, poderá configurar crime de violência doméstica
contra mulher e pessoa idosa, foram remetidas cópias da presente notícia de fato à Delegacia de Polícia de Luzilândia, para instauração de
inquérito policial.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
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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)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução
nº 189, de 18 de junho de 2018).
No caso em apreço, consoante ofício 104/2019, enviado pelo Delegado de Polícia Civil de Luzilândia, houve a instauração do inquérito policial de
nº 011.251/2019, que encontra-se sob a presidência da Autoridade Policial.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 4º, inciso I da Resolução nº
174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Deixo de cientificar o presente despacho de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 4º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Entretanto, para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Publique-se.
Luzilândia, 12 de março de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13225
Inquérito Civil nº 112/2019
SIMP 001230-310/2019
Objeto: TRANSPORTE DE ELEITORES
Investigado: SÉRGIO DOMINGOS DE SOUSA
DECISÃO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, relativo a apuração da conduta praticada pelo Vereador de
Capitão Gervásio Oliveira - Sr. Sérgio Domingos de Sousa -, em razão da condução de pessoas para alistamento eleitoral, após notícia de fato
encaminhada a esta Promotoria de Justiça pelo Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral - São João do Piauí.
No Inquérito Civil constatou que o investigado violou princípios administrativos ao transportar 06 (seis) pessoas, na
maioria adolescentes, do Município de Capitão Gervásio Oliveira com destino ao Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral do Piauí, situada em São
João do Piauí, para realização de alistamento eleitoral.
Após oitiva de testemunhas, foi promovida Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, cuja inicial se encontra encartada nos autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Desta forma, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial - processo nº 080075331.2020.8.18.0135 - buscando a condenação do investigado por o ato de improbidade previsto na Lei n° 8.429/92 (11, caput), ante a
violação do princípio constitucional da moralidade.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por tais razões, DECIDO:
1) Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público, em
razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
2) Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça;
3) Encaminhe-se, para conhecimento, cópia desta decisão e da inicial ajuizada por esta Promotoria de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público - CSMP;
4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
5) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 3 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUTIÇA

2.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS-PI13227
Procedimento Administrativo nº 15/2020
(Simp nº 000294-186/2020)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado nessa Promotoria de Justiça para acompanhar e fiscalizar as políticas públicas na área da
Educação, notadamente a manutenção dos contratos temporários de professores e cumprimento da carga horária anual durante o período da
pandemia do COVID-19 no Município de Jaicós, Campo Grande do Piauí, Massapê e Patos do Piauí.
Preliminarmente, determinou-se na portaria o seguinte (ID 31321270):
f) Seja encaminhado aos Secretários Municipais de Educação a NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ que orienta
a manutenção dos contratos temporários de professores pelos entes municipais, no âmbito do Piauí, em face da suspensão das aulas prevista no
Decreto 18.884 e no Decreto 18.913 por conta da pandemia do Covid-19 para conhecimento e adoção das medias cabíveis;
g) QUANTO AO CALENDÁRIO ESCOLAR, que seja oficiado aos Secretários Municipais de Educação, par que informem, no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, quais medidas serão adotadas pelo município para garantir o cumprimento do calendário escolar, considerando a obrigação de
cumprimento das 800 (oitocentos) horas-aula, aos alunos de todas as modalidades e etapas de ensino atendidas, compreendendo antecipação
de férias, utilização de ferramentas de educação à distância, reposição de aulas e demais alternativas viáveis, bem como que seja informado a
quantidade de escolas e número de alunos matriculados; h) QUE SEJA DADA PUBLICIDADE AS MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA EM
INSTRUMENTO NORMATIVO (PORTARIA OU DECRETO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E MOTIVADO.
Foram expedidos ofícios aos Secretários Municipais dos Municípios, conforme ID 31321274, 31321279, 31321282, 31321287.
O Município de Jaicós (ID 31355912) e Massapê do Piauí/PI (ID 31361177) responderam aos ofícios enviados, informando que manterão os
contratos temporários dos professores que prestam serviços, de forma que estes contratados em caráter temporário se comprometerão a cumprir
o calendário escolar após o término da suspensão das aulas em decorrência da pandemia, bem como apresentaram os planos de contingência.
Foi expedida a Recomendação nos seguintes termos - ID nº 31396146:
"RECOMENDAR aos (às) Srs.(as) Prefeitos(as) dos Municípios de Jaicós, Massapê do Piauí, Campo Grande, Patos do Piauí, Padre
Marcos, Belém do Piauí, Vila Nova do Piauí e Francisco Macedo que garantam a manutenção dos contratos temporários de
profissionais da educação, nos termos da Lei Municipal editada em consonância com o art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, ante a
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suspensão das aulas prevista nos Decretos ns. 18.884, 18.913 e 18.966 por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), observandose as seguintes diretrizes:
1. A manutenção da remuneração dos profissionais da educação, suspendendo apenas a concessão de benefícios, no período legalmente
previsto, como horas extras, auxílio-transporte e adicionais de insalubridade, podendo ser alterado o termo final dos contratos temporários;
2. Possibilidade de concessão de férias individuais ou coletivas aos profissionais que tenham direito legal à fruição, visto que o agente público em
regime de contrato temporário (art. 37, IX, CF/1988) é considerado "servidor público" para efeito de lhe serem assegurados os direitos sociais dos
trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, CF/1988);
3. Quanto aos servidores que não completaram o período aquisitivo, não há que se falar em concessão de férias. Tais profissionais terão direito a
outras medidas de prevenção ao coronavírus, como trabalho remoto ou outra medida adequada, quando possível;
4. Cabe, também, a antecipação das férias dos alunos, a antecipação de feriados, a utilização de banco de horas e/ou o direcionamento do
trabalhador para a qualificação;
5. Cabe ao Gestor verificar a pertinência de os referidos profissionais da educação atuarem, durante esse período, em serviços essenciais, como
na área de saúde. Com vistas ao interesse público, o Administrador pode, a título de exemplo, considerar a utilização de motoristas da Secretaria
de Educação em Secretaria de Saúde."
Os Municípios de Patos do Piauí (ID 31430212), Massapê do Piauí (ID 31431372), Jaicós (ID 31479498) e Campo Grande do Piauí (ID
31574891) apresentaram plano de contingência sobre o calendário escolar e a retomada das atividades escolares.
É o breve relatório. DECIDO.
O presente feito trata do acompanhamento de políticas públicas que, de acordo com Cleber Masson e Ernani Vilhena Jr, "é uma diretriz
elaborada para enfrentar determinado problema da sociedade." (MASSON, Cleber. Prática penal, civil e tutela coletiva: Ministério Público /
Cleber Masson, Ernani de Menezes Vilhena Jr. - 4. Ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. Pág. 274).
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas.".
Jenkins (1978), assim entende:
"[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...]."
Nesse mesmo sentido, FRISCHEISEN (2000, p. 80):
"As políticas públicas, nesse sentido, devem ser compreendidas como as ações que buscam dar executoriedade à lei, ou seja, "aquelas ações
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis decorrentes dos
ditames constitucionais" (grifos nossos)."
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social.
Dessa forma, é patente que o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita
da Constituição, não podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência
constitucional do ente federado.
Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sócio-Familiar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de modo a
assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
(STF - AI 813.590 AC - 1069406029964 - TJMG - Rel. Dias Toffoli - Publicado em 16 de set de 2016).
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos
no cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos
poderes, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, impõe a comprovação da inércia e da omissão injustificada do
Poder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta)
municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do SUS, não se pode impor decisão judicial de
implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento dos próprios munícipes da região, em
evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e técnicos que justifiquem a internação de
urgência. (grifo nosso)
(TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019).
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial. Ou mesmo, quando é necessária a responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Vê-se que os problemas levantados quanto ao cumprimento da carga horária anual foram solucionados, através da elaboração de planos de
contingência ou outras medidas por parte dos Municípios, os quais acataram as recomendações ministeriais.
Por fim, com relação à manutenção dos contratos temporários de profissionais da educação pelos entes municipais, conforme Nota Técnica
Orientativa do CACOP/CAODEC (evento ID nº 31373932), todos os Municípios que integram a Promotoria de Jaicós informaram que estão
mantendo os referidos contratos.
Por estas razões, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito, uma vez que o objeto foi esgotado, com fulcro no art. 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, determinando a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.
Comunicações e publicações necessárias.
Dê-se baixa no SIMP.
Jaicós -PI, 28 de agosto de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)
Procedimento Administrativo nº 006/2020
(Protocolo 000233-179/2020)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado nessa Promotoria de Justiça para o acompanhamento da alimentação escolar em tempos de
pandemia no município de Jaicós - PI.
Preliminarmente, foi oficiado, por via eletrônica, o gestor do município de Jaicós-PI, a fim de que este enviasse informações acerca das medidas
tomadas e planejamento quanto à aquisição de alimentos e fornecimento de alimentação aos estudantes da rede escolar municipal no período da
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quarentena - ID 31265710.
O gestor do referido município, atendendo à solicitação, respondeu por meio de ofício (ID 31265710, 31361233, 31361242, 31361131),
informando as medidas adotadas, bem como juntou documentos probatórios das entregas.
Expediu-se a Recomendação nº 015/2020, nos seguintes termos - ID nº 31372515:
"RECOMENDAR ao município:
I. Adotem ações administrativas destinadas a garantir a TODOS OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO o acesso à
alimentação escolar de qualidade, de modo estável e permanente, enquanto perdurar a SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
apesar da ausência dos alunos nas unidades de ensino, respeitando-se todas as normas sanitárias e de segurança publicadas pelo
Ministério da Saúde, tudo na perspectiva da garantia do direito fundamental à alimentação. As ações podem ser executadas por meio
da entrega de Kits de Alimentação e/ou Vale-Refeição e/ou Acréscimos de Valores em razão do contexto de pandemia às Políticas de
Transferência de Renda (Nesse caso específico, se houver alguma política municipal já em operação, semelhante ao Bolsa Família da
União Federal), optando pelas medidas que melhor atendam à celeridade na oferta do alimento.
II. Realize a publicidade das medidas por intermédios dos meios de comunicação de massa.
O Município de Jaicós (ID 31333358), em atendimento à recomendação, apresentou, em anexo, relatório constando a lista dos beneficiários dos
kits de merenda escolar, bem como o nome do responsável pelo recebimento dos kits, além das informações constantes nos kits de merenda
entregues, conforme certificado e juntado aos autos.
É o breve relatório. DECIDO.
O presente feito trata do acompanhamento de políticas públicas que, de acordo com Cleber Masson e Ernani Vilhena Jr, "é uma diretriz
elaborada para enfrentar determinado problema da sociedade." (MASSON, Cleber. Prática penal, civil e tutela coletiva: Ministério Público /
Cleber Masson, Ernani de Menezes Vilhena Jr. - 4. Ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. Pág. 274).
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas.".
Jenkins (1978), assim entende:
"[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...]."
Nesse mesmo sentido, FRISCHEISEN (2000, p. 80):
"As políticas públicas, nesse sentido, devem ser compreendidas como as ações que buscam dar executoriedade à lei, ou seja, "aquelas ações
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis decorrentes dos
ditames constitucionais" (grifos nossos)."
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social.
Dessa forma, é patente que o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita
da Constituição, não podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência
constitucional do ente federado.
Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sócio-Familiar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de modo a
assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social. (STF AI 813.590 AC - 1069406029964 - TJMG - Rel. Dias Toffoli - Publicado em 16 de set de 2016).
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos
no cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos
poderes, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, impõe a comprovação da inércia e da omissão injustificada do
Poder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta)
municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do SUS, não se pode impor decisão judicial de
implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento dos próprios munícipes da região, em
evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e técnicos que justifiquem a internação de
urgência. (grifo nosso) (TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação:
27/08/2019).
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial. Ou mesmo, quando é necessária a responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Vê-se que os problemas levantados - distribuição da merenda escolar - foram solucionados, estando o município adotando as medidas cabíveis.
Por estas razões, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito, uma vez que o objeto foi esgotado, com fulcro no art. 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, determinando a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.
Comunicações e publicações necessárias.
Dê-se baixa no SIMP.
Jaicós -PI, 28 de agosto de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)
Procedimento Administrativo nº 13/2020
(Protocolo 000235-179/2020)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado nesta Promotoria de Justiça para o acompanhamento da alimentação escolar em tempos de
pandemia no município de Massapê do Piauí-PI.
Preliminarmente, foi oficiado, por via eletrônica, o gestor do município de Massapê do Piauí/PI, a fim de que enviasse informações acerca das
medidas tomadas e planejamento quanto à aquisição de alimentos e fornecimento de alimentação aos estudantes da rede escolar municipal no
período da quarentena - ID 31262592.
O gestor do referido município, atendendo à solicitação, respondeu por meio de ofício (ID 31280958), informando as medidas adotadas, bem
como juntou documentos probatórios das entregas.
Expediu-se a Recomendação nº 017/2020, nos seguintes termos - ID nº 31383073:
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"RECOMENDAR ao município:
I. Adotem ações administrativas destinadas a garantir a TODOS OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO o acesso à
alimentação escolar de qualidade, de modo estável e permanente, enquanto perdurar a SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
apesar da ausência dos alunos nas unidades de ensino, respeitando-se todas as normas sanitárias e de segurança publicadas pelo
Ministério da Saúde, tudo na perspectiva da garantia do direito fundamental à alimentação. As ações podem ser executadas por meio
da entrega de Kits de Alimentação e/ou Vale-Refeição e/ou Acréscimos de Valores em razão do contexto de pandemia às Políticas de
Transferência de Renda (Nesse caso específico, se houver alguma política municipal já em operação, semelhante ao Bolsa Família da
União Federal), optando pelas medidas que melhor atendam à celeridade na oferta do alimento.
II. Realize a publicidade das medidas por intermédios dos meios de comunicação de massa.
O Município de Massapê do Piauí/PI (ID 31333358), em atendimento à recomendação, informou como está sendo realizada a distribuição das
merendas escolares para todas as famílias dos alunos matriculados na rede pública de ensino do município.
É o breve relatório. DECIDO.
O presente feito trata do acompanhamento de políticas públicas que, de acordo com Cleber Masson e Ernani Vilhena Jr, "é uma diretriz
elaborada para enfrentar determinado problema da sociedade." (MASSON, Cleber. Prática penal, civil e tutela coletiva: Ministério Público /
Cleber Masson, Ernani de Menezes Vilhena Jr. - 4. Ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. Pág. 274).
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas.".
Jenkins (1978), assim entende:
"[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...]."
Nesse mesmo sentido, FRISCHEISEN (2000, p. 80):
"As políticas públicas, nesse sentido, devem ser compreendidas como as ações que buscam dar executoriedade à lei, ou seja, "aquelas ações
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis decorrentes dos
ditames constitucionais" (grifos nossos)."
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social.
Dessa forma, é patente que o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita
da Constituição, não podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência
constitucional do ente federado.
Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sócio-Familiar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de modo a
assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social. (STF AI 813.590 AC - 1069406029964 - TJMG - Rel. Dias Toffoli - Publicado em 16 de set de 2016).
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos
no cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos
poderes, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, impõe a comprovação da inércia e da omissão injustificada do
Poder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta)
municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do SUS, não se pode impor decisão judicial de
implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento dos próprios munícipes da região, em
evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e técnicos que justifiquem a internação de
urgência. (grifo nosso) (TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação:
27/08/2019).
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial. Ou mesmo, quando é necessária a responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Vê-se que os problemas levantados - distribuição da merenda escolar - foram solucionados, estando o Município adotando as medidas cabíveis.
Por estas razões, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito, uma vez que o objeto foi esgotado, com fulcro no art. 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, determinando a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.
Comunicações e publicações necessárias.
Dê-se baixa no SIMP.
Jaicós -PI, 28 de agosto de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)
Procedimento Administrativo nº 09/2020
(Protocolo 000236-179/2020)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado nesta Promotoria de Justiça para o acompanhamento da alimentação escolar em tempos de
pandemia no município de Patos do Piauí-PI.
Preliminarmente, foi oficiado, por via eletrônica, o gestor do município de Patos do Piauí-PI, a fim de este enviasse informações acerca das
medidas tomadas e planejamento quanto à aquisição de alimentos e fornecimento de alimentação aos estudantes da rede escolar municipal no
período da quarentena - ID 31262622.
O gestor do referido município respondeu por meio de ofício (ID 31280910), informando que até o momento não tinha realizado a distribuição dos
kits de merendas escolares, pois não havia família em situação de vulnerabilidade.
Expediu-se a Recomendação nº 018/2020, nos seguintes termos - ID nº 31383183:
"RECOMENDAR ao município:
I. Adotem ações administrativas destinadas a garantir a TODOS OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO o acesso à
alimentação escolar de qualidade, de modo estável e permanente, enquanto perdurar a SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
apesar da ausência dos alunos nas unidades de ensino, respeitando-se todas as normas sanitárias e de segurança publicadas pelo
Ministério da Saúde, tudo na perspectiva da garantia do direito fundamental à alimentação. As ações podem ser executadas por meio
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da entrega de Kits de Alimentação e/ou Vale-Refeição e/ou Acréscimos de Valores em razão do contexto de pandemia às Políticas de
Transferência de Renda (Nesse caso específico, se houver alguma política municipal já em operação, semelhante ao Bolsa Família da
União Federal), optando pelas medidas que melhor atendam à celeridade na oferta do alimento.
II. Realize a publicidade das medidas por intermédios dos meios de comunicação de massa.
O Município de Patos do Piauí/PI (ID 31401039), em atendimento à recomendação, apresentou, em anexo, cópia do Decreto Municipal nº
024/2020, que "Dispõe sobre a autorização para distribuição de "Kit de Alimentação Escolar" aos alunos da rede municipal de ensino, durante o
período de suspensão das aulas."
Assim, foi efetivada a distribuição dos kits às famílias dos alunos da rede pública.
É o breve relatório. DECIDO.
O presente feito trata do acompanhamento de políticas públicas que, de acordo com Cleber Masson e Ernani Vilhena Jr, "é uma diretriz
elaborada para enfrentar determinado problema da sociedade." (MASSON, Cleber. Prática penal, civil e tutela coletiva: Ministério Público /
Cleber Masson, Ernani de Menezes Vilhena Jr. - 4. Ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. Pág. 274).
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas.".
Jenkins (1978), assim entende:
"[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...]."
Nesse mesmo sentido, FRISCHEISEN (2000, p. 80):
"As políticas públicas, nesse sentido, devem ser compreendidas como as ações que buscam dar executoriedade à lei, ou seja, "aquelas ações
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis decorrentes dos
ditames constitucionais" (grifos nossos)."
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social.
Dessa forma, é patente que o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita
da Constituição, não podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência
constitucional do ente federado.
Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sócio-Familiar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de modo a
assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social. (STF AI 813.590 AC - 1069406029964 - TJMG - Rel. Dias Toffoli - Publicado em 16 de set de 2016).
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos
no cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos
poderes, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, impõe a comprovação da inércia e da omissão injustificada do
Poder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta)
municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do SUS, não se pode impor decisão judicial de
implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento dos próprios munícipes da região, em
evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e técnicos que justifiquem a internação de
urgência. (grifo nosso) (TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação:
27/08/2019).
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial. Ou mesmo, quando é necessária a responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Vê-se que os problemas levantados - distribuição da merenda escolar - foram solucionados, estando o município adotando as medidas cabíveis.
Por estas razões, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente feito, uma vez que o objeto foi esgotado, com fulcro no art. 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, determinando a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.
Comunicações e publicações necessárias.
Dê-se baixa no SIMP.
Jaicós -PI, 28 de agosto de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)

2.11. 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13228
PORTARIA ELEITORAL Nº 16/2020
PROMOTORIA ELEITORAL DA 36ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 36ª Zona Eleitoral na Comarca de
Canto do Buriti (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-SarsCov-2), 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
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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;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, notadamente acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de candidaturas por Partidos e Coligações nas
Eleições 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de
candidaturas por Partidos e Coligações nas Eleições 2020, com o devido 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 em convenção)
dos municípios que compõem à 36ª Zona Eleitoral de Canto do Buriti (PI) 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;
Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 36ª Zona Eleitoral do
Piauí (Canto do Buriti/PI, Tamboril do Piauí/PI, Brejo do Piauí/PI e Pajeú do Piauí/PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Canto do Buriti;
A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr.
Procurador Regional Eleitoral no Piauí;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Promotoria de Justiça de Canto do Buriti, a fim
de conferir a publicidade exigida;
Cumpra-se.
Canto do Buriti (PI), 03 de setembro de 2020.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor Eleitoral da 36ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 32/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 36ª Zona Eleitoral na Comarca de
Canto do Buriti (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 nº 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 nº 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 às convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os Partidos
respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente à Lei 9.504/97 e as disposições da Resolução TSE nº 23.609/2019, que disciplina os
procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até
a data da convenção (art. 2°, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que nas Eleições 2020 estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% das vagas a preencher (art. 17, § 1º, CF; art. 10, da Lei 9.504/97 e Consulta TSE n. 600805-31/DF);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero;
CONSIDERANDO que no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do
pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (art. 17, §§ 4º e 6º
e art. 48, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30% exigido
em lei, pode caracterizar abuso do poder político ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os candidatos do
partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE (art. 22, da LC 64/90, quando detectado antes da
diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (art. 14, § 10, da CF, quando o fato for detectado após a
diplomação), conforme vários precedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral nº 19392, de 04/10/2019; na
Ação Cautelar nº 060048952, de 12/03/2020 e no Recurso Especial Eleitoral nº 319, de 12/03/2020;
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019) e
não incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
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inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 8 (oito anos) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos
Políticos critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não
incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, § 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto atualizadas de cada
um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09, instruídos eletronicamente com
vários documentos exigidos pela legislação (ver arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º, da Resolução TSE n.
23.610/2019);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
multas eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
CONSIDERANDO 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;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, contribuindo para evitar atos viciosos nas eleições e o tumulto do processo eleitoral, especialmente no processo de escolha e
registro de candidaturas por Partidos e Coligações;
RESOLVE:
RECOMENDAR (art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) pertencentes à 36ª Zona Eleitoral (Canto do Buriti/PI, Tamboril do Piauí/PI, Brejo do Piauí/PI e Pajeú do Piauí/PI):
1) Verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no respectivo Tribunal
Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2°, da Resolução TSE nº 23.609/2019. Em regra, a consulta está disponível no site do respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, na aba "Partidos"; ou em contato com mesmo Tribunal;
2) Diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% das vagas a preencher, nos
termos do art. 17, § 1º, CF; do art. 10, da Lei 9.504/97 e da Consulta TSE n. 600805-31/DF;
3) Observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero, mantendo estas porcentagens durante
todo o processo eleitoral, mesmo no caso de preenchimento de vagas remanescentes ou de substituições, sob pena de indeferimento ou
cassação de todos os candidatos do respectivo partido, conforme artigo 17, § 2º ao 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
4) Formem suas listas de candidatos a Vereador com no mínimo 30% do gênero minoritário, calculando esse percentual sobre o número total de
candidatos efetivamente levados a registro e arredondando qualquer fração sempre para cima, conforme artigo 17, § 2º ao 7º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019;
5) Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas
que não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente para o preenchimento do
mínimo de 30% da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que pode ser
objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como possível caracterização de crime eleitoral;
6) Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 3 meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva
campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização crime de crime eleitoral e ato
improbidade administrativa;
7) Só escolham em convenção candidatos que preenchem todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019)
e não incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019), notadamente aquelas previstas
no art. 14, § 4º ao 8º, da Constituição Federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar nº 64/1990, Lei das Inelegibilidades, alterada
pela Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, os Partidos devem fazem uma análise minuciosa da
situação jurídica e da vida pregressa dos seus pré-candidatos, para evitar candidatos "ficha suja", os quais podem ter o registro de
candidatura indeferido, pois além da cassação do registro ou diploma, os votos serão retirados do quociente eleitoral no sistema
proporcional, prejudicando, assim, o próprio Partido;
8) Observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, especialmente os previstos no art. 6º, § 3º ao 9º
e no art. 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerado pelo
CANDex à Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
9) Acompanhem e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo
candidato supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE nº 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos
termos do art. 27, § 5º e § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e
reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo,
salvo nova previsão do TSE em razão da pandemia de Covid-19;
10) Caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC a certidões de objeto atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019;
11) Caso algum candidato, por exigência legal, tenha que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da desincompatibilização,
Página 25

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 711 Disponibilização: Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 4 de Setembro de 2020

com fulcro art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
12) Diante do exíguo prazo entre o fim das convenções e o registro de candidatura, providenciem com antecedência toda a documentação
necessária para preencher e instruir o DRAP e o RRC (arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019). Quanto ao DRAP do partido, merece
destaque os arts. 22 e 23, da Resolução TSE n. 23.609/2019, e quanto ao RRC dos candidatos, os arts. 24 a 27, da mesma Resolução, que
contém um rol de informações e documentos que serão necessários;
13) Mantenham sob a guarda do Partido ou Coligação os formulários de DRAP e RCC gerados pelo sistema CANDex e enviados
eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente com os documentos que os instruem, os quais devem ser impressos e assinados pelos
responsáveis e guardados até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais. Permanecendo a obrigação em caso de
ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o
respectivo trânsito em julgado. Inclusive, para serem exibidos caso sejam requisitados pela Justiça Eleitoral para conferência da veracidade das
informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e § 1º ao 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019);
14) Orientem e fiscalizem para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda eleitoral a partir
de 27 de setembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e
gastos de campanha após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n º 23.607/2019, sob pena de multas
eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
15) Em razão da atual pandemia de COVID-19, para evitar aglomerações, realizem convenções preferencialmente virtuais, bem como observem
as diretrizes para sua realização fixadas pelo Grupo de Trabalho do TSE (Resolução TSE n. 23.623/2020);
16) Procurem evitar eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande
número de pessoas, e caso não seja possível, que seja feito com as devidas precauções de prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19),
com uso de máscara de proteção facial; distanciamento físico mínimo de 2 metros entre as pessoas; uso de álcool em gel e demais medidas
estabelecidas no Protocolo Específico nº 044/2020. No tocante à realização de carreatas fica esclarecido que não pode haver transporte de
pessoas nas carrocerias dos veículos, bem como, aglomeração de pessoas no interior dos veículos;
17) Caso optem em fazer convenções e reuniões presenciais, seja observada a regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso
correto das máscaras e da higienização das mãos por todos os participantes;
18) 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 e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
4) À Câmara de Vereadores e ao Presidente da OAB local.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Canto do Buriti (PI), 03 de setembro de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor Eleitoral da 36ª ZE/PI

2.12. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI13229
DECISÃO
Trata-se de processo penal para apurar a suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos
do CPB), tendo como indiciados LEILSON ALVES DA LUZ, endereço: Rua Bahia II, Bairro: Paroquial, município de Picos-PI e
ALEXANDRE AMORIM DA SILVA, endereço: Rua Piauí, Bairro: Paroquial, município de Picos-PI.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
- prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II- se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
Considerando que ambos os investigados já sofreram condenação transitada em julgado, nos autos 0001421-24.2018.8.18.0032; 0002657162015.8.18.0032 (LEILSON) e 0001312-10.2018.8.18.0032 (ALEXANDRE), conforme sentenças em anexo, NEGO-LHES a oferta de ANPP Acordo de Não-Persecução Penal, bem como proposta de suspensão condicional do processo, por se tratarem de agentes reincidentes
em crimes dolosos, conforme estabelecido no art. 28-A, II do CPP.
Notifiquem-se os investigados para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em DOEMPI,
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devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A,
§14 do CPP e Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das promotorias de Picos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão, no sistema do TJPI.
Após, venham conclusos.
Picos/PI, datado e assinado digitalmente pelo R.MP.
MAURICIO GOMES DE
Assinado de forma digital por MAURICIO GOMES DE
SOUZA:9503030 SOUZA:95030301453
1453
Dados: 2020.08.24
11:25:56 -03'00'

2.13. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS CÍVEIS DE TERESINA ESPECIALIZADAS NO TERCEIRO SETOR13231
RECOMENDAÇÃO nº 04/2020 - NPC/MPPI
Procedimento Administrativo nº 02/2020 - NPC/MPPI SIMP 000019-339/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelas Promotorias de Justiça Cíveis da Comarca de Teresina-PI,
especializadas em Fundações e Entidades de Interesse Social, no uso de suas atribuições legais e na defesa dos PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, e DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, previstos na Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, com fundamento no artigo 129, inciso VI da Constituição Federal, que autoriza o Ministério Público a "expedir notificações nos
procedimentos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva", vem
expor e recomendar o que segue:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis com apoio na Constituição Federal, artigos 127 e 129;
art. 6, XX da Lei Complementar 75/93, artigo 8°, I; Lei nº. 8.625/93 artigos 26, I, 'a' e 80; Código Civil, artigo 53 e seguintes; Lei Complementar
Estadual n°12/93, lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, artigo 37, I, 'a'; art. 14, II da Resolução 03/2010 CPJ/PI e Decreto-Lei nº. 41/66 para
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia (CR, art. 129, inciso II);
CONSIDERANDO ser o Ministério Público, através de seu órgão de execução especializado no terceiro setor, curador das fundações privadas
nas circunscrições em que possuem domicílio, conforme art. 66 do Código Civil;
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução nº 164/2017 do CNMP, a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério
Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o
destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do
respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou
correção de condutas;
CONSIDERANDO que, conforme Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias Cíveis da capital promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
CONSIDERANDO que o art. 2º, § 5º, da Resolução nº 214/2020 dispõe o seguinte: "As unidades do Ministério Público brasileiro deverão
estabelecer planos de priorização e virtualização de procedimentos, otimizando os meios tecnológicos para realização de atos de trabalho remoto
[...]" (grifo nosso);
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar os trabalhos de análise de prestação de contas de Fundações e entidades de interesse social, bem
como o atendimento ao público no Núcleo Cível;
CONSIDERANDO queas autoridadespúblicas médicas e sanitárias já declararam a existência de transmissão comunitária do COVID-19 em
Unidades da Federação.
CONSIDERANDO a situação de pandemia do Covid-19 que assola o Brasil e o mundo, que levou as autoridades públicas a adotarem medidas
de limitação de circulação e com o fim de evitar aglomerações;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência na Administração Pública, expresso no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº. 981/2019 que dispõe sobre a implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-MPPI) e o
funcionamento do procedimento administrativo eletrônico da área meio do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a forma de recebimento e tramitação da análise de prestações de contas pelo Núcleo das
Promotorias Cíveis, para a nova realidade introduzida pela pandemia do Covid-19, adotando-se a tramitação digital e sustentável dos
procedimentos;
CONSIDERANDO a necessidade de otimização, celeridade e economia dos procedimentos de prestação de contas anuais das fundações de
apoio de Teresina-PI, sobretudo porque envolvem diversos documentos e cópias de livros contábeis, além de dados do SICAP (Ato PGJ nº
666/2017), os quais são recebidos sempre em mídia (pendrive e CD).
RESOLVE
RECOMENDAR às Fundações Privadas, denominadas de Fundações de Apoio, e às Instituições de Interesse Social de Teresina - PI,
que:
a) os documentos de prestações de contas sejam submetidos ao Ministério Público do Estado do Piauí via Sistema Eletrônico de
Informações - SEI a partir da data de 01 de setembro de 2020 (data da publicação da Portaria nº 04/2020 - NPC-MPPI), sendo inadmitidos
documentos físicos no âmbito deste Núcleo Cível;
b) o arquivo gerado pelo Sistema de Cadastro e Prestação de Contas (SICAP), com extensão "dpc", seja igualmente protocolado no
Sistema SEI;
c) o Sistema SEI seja considerado apenas para envio de documentos, permanecendo o SIMP como sistema exclusivo para tramitação
do procedimento administrativo, conforme Ato Conjunto PGJ/CGMP Nº 06/2016;
d) para o protocolo das prestações de contas, seja adotado o seguinte procedimento:
i) através do endereço "mppi.mp.br", acessar na seção "Destaques" (lado direito) o Sistema SEI ("SEI! - Acesso externo");
ii) caso não seja cadastrado, efetuar cadastro clicando no link "Clique aqui se você ainda não está cadastrado" "Clique aqui para continuar"; após
preenchido os dados, clicar em "enviar"; será enviada uma mensagem para o e-mail informado no cadastro, a qual conterá os passos finais para
a confirmação do acesso;
iii) com o acesso externo liberado, entrar seguindo a instrução do item "i", usando e-mail e senha;
iv) clicar em "peticionamento" "protocolo";
v) no campo "Formulário de Peticionamento" "Especificação", digitar "(nome da entidade ou sigla) - PC - (ano)";
vi) no campo "Documentos" "Documento Principal", adicionar a versão digitalizada, em um só arquivo, do "Protocolo de Entrega de Prestação de
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Contas Anual" bem como da "Carta de Representação da Administração", acompanhados de ofício endereçado à promotoria que
solicitou/requisitou a prestação de contas ou ao Núcleo Cível, na ocasião em que não haja solicitação/requisição prévia, e, em "Complemento do
Tipo de Documento", digitar "Documentos Iniciais"; no "Nível de Acesso", selecionar "restrito"; em "Formato", selecionar "Digitalizado" clicar em
"Adicionar";
vii) em "Documentos Complementares", adicionar os demais documentos (comprovantes, demonstrações contábeis, relatórios, etc.), com
exceção do SICAP; em "Tipo de Documento", selecionar "Anexo"; em "Complemento do Tipo de Documento", digitar "PC - (nome da entidade ou
sigla)"; "Nível de Acesso" "Restrito"; "Formato" "Digitalizado" selecionar "Documento original"; clicar em "Adicionar";
viii) caso não seja possível juntar todos os documentos, em virtude do tamanho do arquivo, adicionar parte deles, nesta etapa e, posteriormente,
os demais;
ix) clicar em "Peticionar" em seguida, será aberta uma janela, "Concluir Peticionamento - Assinatura Eletrônica", na qual deverá ser selecionado
"Cargo/Função" e informada a senha criada quando do cadastro; após, clicar em "Assinar";
x) em "Recibos Eletrônicos de Protocolo", selecione somente a data de início com a data do peticionamento; "Tipo de Peticionamento" "Processo
Novo"; clicar em "Fechar";
xi) para a juntada dos demais documentos faltantes (vide item "viii"), inclusive do arquivo gerado pelo preenchimento do SICAP (extensão "dpc"),
clicar no número do processo e depois no botão "Peticionamento Intercorrente"; no campo "Documentos", adicionar o arquivo do SICAP; em
"Tipo de Documento", selecionar "Anexo"; em "Complemento do Tipo de Documento", digitar "SICAP (ano) - (nome da entidade ou sigla)"; "Nível
de Acesso" "Restrito"; "Formato" "Digitalizado" selecionar "Documento original"; clicar em "Adicionar" "Peticionar".
Registre-se. Publique-se.
Teresina-PI, 03 de setembro de 2020.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça
Titular da 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Coordenador do Núcleo das Promotorias Cíveis de Teresina-PI.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
Titular da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

2.14. 69ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ13236
PORTARIA ELEITORAL Nº 08/2020
PROMOTORIA ELEITORAL DA 69ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 69ª Zona Eleitoral na Comarca de
São João do Piauí (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-SarsCov-2), 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;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, notadamente acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de candidaturas por Partidos e Coligações nas
Eleições 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de
candidaturas por Partidos e Coligações nas Eleições 2020, com o devido 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 em convenção)
dos municípios que compõem à 69ª Zona Eleitoral de São João do Piauí (PI) 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;
Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 69ª Zona Eleitoral do
Piauí (Nova Santa Rita/PI, Pedro Laurentino/PI, Campo Alegre do Fidalgo/PI, Capitão Gervásio Oliveira/PI e Lagoa do Barro do Piauí/PI), acerca
da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o Assessor Ministerial Lázaro Ferreira Borges;
A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr.
Procurador Regional Eleitoral no Piauí;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural das Promotorias de Justiça de São João do Piauí,
a fim de conferir a publicidade exigida;
Cumpra-se.
São João do Piauí (PI), 03 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
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Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor Eleitoral da 69ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo assinado, em exercício junto à 69ª Zona Eleitoral na Comarca de
São João do Piauí (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 nº 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 nº 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 às convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os Partidos
respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente à Lei 9.504/97 e as disposições da Resolução TSE nº 23.609/2019, que disciplina os
procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até
a data da convenção (art. 2°, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que nas Eleições 2020 estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% das vagas a preencher (art. 17, § 1º, CF; art. 10, da Lei 9.504/97 e Consulta TSE n. 600805-31/DF);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero;
CONSIDERANDO que no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do
pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (art. 17, §§ 4º e 6º
e art. 48, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30% exigido
em lei, pode caracterizar abuso do poder político ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os candidatos do
partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE (art. 22, da LC 64/90, quando detectado antes da
diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (art. 14, § 10, da CF, quando o fato for detectado após a
diplomação), conforme vários precedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral nº 19392, de 04/10/2019; na
Ação Cautelar nº 060048952, de 12/03/2020 e no Recurso Especial Eleitoral nº 319, de 12/03/2020;
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019) e
não incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 8 (oito anos) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos
Políticos critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não
incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, § 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto atualizadas de cada
um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09, instruídos eletronicamente com
vários documentos exigidos pela legislação (ver arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º, da Resolução TSE n.
23.610/2019);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
multas eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
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virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
CONSIDERANDO 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;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, contribuindo para evitar atos viciosos nas eleições e o tumulto do processo eleitoral, especialmente no processo de escolha e
registro de candidaturas por Partidos e Coligações;
RESOLVE:
RECOMENDAR (art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) pertencentes à 69ª Zona Eleitoral (Nova Santa Rita/PI, Pedro Laurentino/PI, Campo Alegre do Fidalgo/PI, Capitão Gervásio
Oliveira/PI e Lagoa do Barro do Piauí/PI):
1) Verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no respectivo Tribunal
Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2°, da Resolução TSE nº 23.609/2019. Em regra, a consulta está disponível no site do respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, na aba "Partidos"; ou em contato com mesmo Tribunal;
2) Diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% das vagas a preencher, nos
termos do art. 17, § 1º, CF; do art. 10, da Lei 9.504/97 e da Consulta TSE n. 600805-31/DF;
3) Observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero, mantendo estas porcentagens durante
todo o processo eleitoral, mesmo no caso de preenchimento de vagas remanescentes ou de substituições, sob pena de indeferimento ou
cassação de todos os candidatos do respectivo partido, conforme artigo 17, § 2º ao 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
4) Formem suas listas de candidatos a Vereador com no mínimo 30% do gênero minoritário, calculando esse percentual sobre o número total de
candidatos efetivamente levados a registro e arredondando qualquer fração sempre para cima, conforme artigo 17, § 2º ao 7º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019;
5) Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas
que não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente para o preenchimento do
mínimo de 30% da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que pode ser
objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como possível caracterização de crime eleitoral;
6) Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 3 meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva
campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização crime de crime eleitoral e ato
improbidade administrativa;
7) Só escolham em convenção candidatos que preenchem todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019)
e não incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019), notadamente aquelas previstas
no art. 14, § 4º ao 8º, da Constituição Federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar nº 64/1990, Lei das Inelegibilidades, alterada
pela Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, os Partidos devem fazem uma análise minuciosa da
situação jurídica e da vida pregressa dos seus pré-candidatos, para evitar candidatos "ficha suja", os quais podem ter o registro de
candidatura indeferido, pois além da cassação do registro ou diploma, os votos serão retirados do quociente eleitoral no sistema
proporcional, prejudicando, assim, o próprio Partido;
8) Observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, especialmente os previstos no art. 6º, § 3º ao 9º
e no art. 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerado pelo
CANDex à Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
9) Acompanhem e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo
candidato supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE nº 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos
termos do art. 27, § 5º e § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e
reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo,
salvo nova previsão do TSE em razão da pandemia de Covid-19;
10) Caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC a certidões de objeto atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019;
11) Caso algum candidato, por exigência legal, tenha que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da desincompatibilização,
com fulcro art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
12) Diante do exíguo prazo entre o fim das convenções e o registro de candidatura, providenciem com antecedência toda a documentação
necessária para preencher e instruir o DRAP e o RRC (arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019). Quanto ao DRAP do partido, merece
destaque os arts. 22 e 23, da Resolução TSE n. 23.609/2019, e quanto ao RRC dos candidatos, os arts. 24 a 27, da mesma Resolução, que
contém um rol de informações e documentos que serão necessários;
13) Mantenham sob a guarda do Partido ou Coligação os formulários de DRAP e RCC gerados pelo sistema CANDex e enviados
eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente com os documentos que os instruem, os quais devem ser impressos e assinados pelos
responsáveis e guardados até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais. Permanecendo a obrigação em caso de
ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o
respectivo trânsito em julgado. Inclusive, para serem exibidos caso sejam requisitados pela Justiça Eleitoral para conferência da veracidade das
informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e § 1º ao 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019);
14) Orientem e fiscalizem para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda eleitoral a partir
de 27 de setembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e
gastos de campanha após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n º 23.607/2019, sob pena de multas
eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
15) Em razão da atual pandemia de COVID-19, para evitar aglomerações, realizem convenções preferencialmente virtuais, bem como observem
as diretrizes para sua realização fixadas pelo Grupo de Trabalho do TSE (Resolução TSE n. 23.623/2020);
16) Procurem evitar eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comício, caminhadas, carreatas, reuniões com grande
número de pessoas, e caso não seja possível, que seja feito com as devidas precauções de prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19),
com uso de máscara de proteção facial; distanciamento físico mínimo de 2 metros entre as pessoas; uso de álcool em gel e demais medidas
estabelecidas no Protocolo Específico nº 044/2020. No tocante à realização de carreatas fica esclarecido que não pode haver transporte de
pessoas nas carrocerias dos veículos, bem como, aglomeração de pessoas no interior dos veículos;
17) Caso optem em fazer convenções e reuniões presenciais, seja observada a regra de ocupação da área de 4m² por pessoa, fazendo uso
correto das máscaras e da higienização das mãos por todos os participantes;
18) 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 e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
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MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação;
4) À Câmara de Vereadores e ao Presidente da OAB local.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
São João do Piauí (PI), 03 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR ELEITORAL DA 69ª ZE/PI

2.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI13237
Procedimento Administrativo nº 31/2019 SIMP nº 000216-237/2019
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 04 de dezembro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, situada na Rua Sérgio Ferreira,
S/N, Centro, Simplício Mendes/PI, presentes de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, neste ato representado pela
Promotora de Justiça EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, titular da Promotoria de Simplício Mendes, doravante
denominada COMPROMITENTE; e do outro lado, o MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
HELI DE ARAÚJO MOURA FÉ e a Secretária Municipal de Educação ORLEANE HOZANA DE MELO, aqui denominado COMPROMISSÁRIOS,
e com fundamento no art. 129, II, da Constituição Federal, e nos arts. 5º e 6º da Lei n. 7.347/1985.
CONSIDERANDO que o Constituinte Originário erigiu o direito à Educação ao patamar de Direito Social, previsto no art. 6º da Constituição
Federal de 1988, integrante do mínimo existencial, indispensável à condição humana digna, estatuída pelo art. 1º da Carta Magna como
fundamento do Estado Democrático de Direito;
CONSIDERANDO que o direito fundamental à educação é, nos termos do artigo 205, caput, da Constituição Republicana de 1988, dever do
Estado, a quem compete proporcionar os meios de acesso a tal garantia;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público por força dos artigos 127 e 129, da Constituição Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e aos direitos
assegurados na mesma Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que o ensino noturno, que vem previsto no art. 208, inciso VI, da Constituição da República, deve ser "adequado às condições
do educando" e que sua regulamentação encontra-se prevista no art. 54, inciso VI do Estatuto da Criança e do Adolescente que assim prevê: "É
dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente (...) VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente
trabalhador".
CONSIDERANDO que em relação ao termo trabalhador, o art. 7º, inciso XXXIII,da Constituição da República, dispõe a respeito da sua proteção,
na seguinte escala etária: a) até os quartorze anos de idade, é proibido qualquer trabalho, mesmo na condição de aprendiz; b) dos quartorze
aos dezesseis anos de idade, é permitido o trabalho, na condição de aprendiz; c) a partir dos dezesseis anos, é permitido o trabalho em geral,
com as ressalvas do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme a previsão do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, já
citado;
CONSIDERANDO que no interior do município de Simplício Mendes/PI foram constatados casos de ensino noturno para menores de 14 anos
que trabalham na lavoura com os pais ou em outras situações, o que vai expressamente de encontro com o dispositivo Constitucional, alegando
ainda não haver disponibilidade das séries respectivas no período diurno;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 5º, § 6º, da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, o qual faculta ao Ministério Público firmar termos de
ajustamento de
conduta com os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal;
RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com fundamento no artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347 de 24.7.1985;
artigo 37, inciso I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí (Lei Complementar nº 12, de 18.12.1993) e artigo 6º, inciso 7º, alíneas "a" e "d"
e artigo 7º, inciso I da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75, de 20.5.1993), com força de título executivo
extrajudicial, cujo objeto é o oferecimento de séries no período diurno ou vespertino, assim como transporte escolar correspondente se
necessário, para o ano de 2020, uma vez que diante do prejuízo implícito aos jovens, tal medida não é cabível ao final do ano letivo de 2019. Os
termos firmados são os seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O compromissário obriga-se a até o início do ano letivo de 2020, ofertar as séries adequadas nos períodos diurno ou
vespertino, para os alunos do interior do município de Simplício Mendes que tenham até 14 anos de idade, ou não sejam trabalhadores com
Carteira de Trabalho e Previdência Social devidamente registrada, sendo maiores de 14 e menores de 18 anos;
CLÁUSULA SEGUNDA: O TOMADOR DO COMPROMISSO poderá
fiscalizar a execução do presente acordo, tomando as providências legais cabíveis, sempre que necessário, isoladamente ou com o auxílio de
outros órgãos que possuam atribuições correlatas com o objeto deste termo de ajustamento;
CLÁUSULA TERCEIRA: A impossibilidade de implantação da obrigação aqui ajustada deverá ser comunicada, pormenorizadamente, ao
Ministério Público e instruída com a documentação necessária;
CLÁUSULA QUARTA: As cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento constituem obrigação de fazer, e o descumprimento de
qualquer uma
delas ensejará o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada uma das cláusulas em caso de descumprimento, que
deverá ser revertido para o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência;
Parágrafo Único: Antes da aplicação das multas de que trata esta cláusula, o COMPROMISSÁRIO, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, será
notificado, por qualquer meio legal válido, incluindo correspondência emitida mediante Aviso de Recebimento - AR pelos Correios, para justificar
ao COMPROMITENTE, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, os motivos do descumprimento de qualquer termo desta avença, que, no caso de
não aceitação fundamentada, a critério exclusivo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PIAUÍ, conforme o caso, serão exigíveis e
executáveis de forma imediata;
CLÁUSULA QUINTA: As partes poderão rever o presente ajuste, mediante termo aditivo, o qual poderá incluir ou excluir medidas que tenham
por objetivo o seu aperfeiçoamento e/ou se mostrem tecnicamente necessárias;
CLÁUSULA SEXTA: O Município de Simplício Mendes divulgará os contatos da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí para
eventual questionamento acerca do cumprimento dos ajustes celebrados, os quais poderão ser realizados mediante o e-mail
ouvidoria@mp.pi.gov.br; tele-atendimento 127.
CLÁUSULA SÉTIMA: Este título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de
qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, bem como a
aplicação de medidas de cunho penal;
CLÁUSULA OITAVA: Este Termo de Ajustamento de Conduta entrará em vigor na data de sua assinatura;
CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da Comarca com jurisdição sobre o Município COMPROMISSÁRIO para dirimir as questões relativas ao
presente termo e para eventual ação executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro;
Portanto, justos e acertados, firma-se o presente termo de compromisso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. O presente termo vai
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assinado pelos presentes.
Publique-se e cientifique-se o Conselho Municipal de Educação.
Simplício Mendes, 04 de dezembro de 2019.
HELI DE ARAÚJO MOURA FÉ
Prefeito Municipal
ORLEANE HOZANA DE MELO
Secretária de Educação
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3. PROCON
[]

3.1. CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FPDC13230
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC
1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO:
Data

Horário

03/09/20

Início

09:30h

Término

10:10h

Local

Coordenador da Reunião

Vídeoconferência - Temas

Nivaldo Ribeiro

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO:
Item 1 - Oficio nº 39/2020 - Contratação de empresa para desenvolvimento e manutenção de software;
Item 2 - ofício nº 257/2019 - Intenção de participação no processo de registro de preço - aquisições de nobreaks e
Item 3 - Orçamento - Aquisições de linhas móveis para atender as necessidades administrativas do Procon
3. PARTICIPANTES DA REUNIÃO
NOME

DESCRIÇÃO

Nivaldo Ribeiro

Promotor de Justiça - Membro Titular - Presidente

Gladys Gomes Martins de Sousa

Promotora de Justiça - Membro Titular

Maria das Graças do Monte Teixeira

Promotora de Justiça - Membro Titular

Geofre Saraiva Neto

Advogado - Membro Titular

Elano Sampaio Santos

AIP - Membro Titular

Marco Maciel Martins Brito

Coordenador de TI do MPPI

Edivar Cruz Carvalho

Secretário do Conselho Gestor FPDC

4. DISCUSSÃO DA PAUTA
Aos três dias do mês de setembro de 2020, às 09:30h, sobre a presidência do Promotor de Justiça, Nivaldo Ribeiro, foi aberta a reunião do
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor designada pelas Portarias PGJ/PI Nº 080/2018; PGJ/PI Nº 2705/2019
e PGJ/PI Nº 957/2020, estando presentes os acima relacionados, com a finalidade de deliberar sobre os Itens 1, 2 e 3 da pauta desta reunião,
especificamente acerca do Oficio nº 39/2020 - Contratação de empresa para desenvolvimento e manutenção de software; Ofício nº 257/2019 Intenção de participação no processo de registro de preço - aquisições de nobreaks e Orçamento - Aquisições de linhas móveis para atender as
necessidades administrativas do Procon, conforme os respectivos anexos (ofícios, termo de referência, orçamentos e demais documentos) já
disponíveis para acompanhamento dos senhores membros durante esta reunião.
Iniciada a reunião foi designado o servidor Edivar Cruz Carvalho, como Secretário da Reunião, nos termos da Portaria PGJ/PI nº 2.036/2016.
Aberta a reunião o Senhor Presidente do FPDC, Promotor de Justiça Dr. Nivaldo Ribeiro, deu bom vinda aos presentes ao tempo em que
agradeceu a participação de todos. Em seguida deu a palavra ao Coordenador de TI do MPPI, servidores Marco Maciel Martins Brito,
respectivamente, para apresentar os objetivos e justificativa da aquisição mencionada no item 1 da pauta, nos termos da Lei nº 6.308/2013.
Logo em seguida foi deliberado sobre os demais itens: 2 e 3 da pauta acima, e arguido da importância das aquisições propostas para
atender as necessidades administrativas do Procon/MPPI e demais órgãos ministeriais, na forma da Lei nº 6.308/2013. O Conselho passou
então a deliberar sobre os itens 1, 2 e 3 acima mencionados, em que foram aprovados por unanimidade pelos senhores membros
presentes. Nada mais havendo a discutir foi encerrada a reunião. E eu como secretário lavrei a presente que foi assinada por todos os
presentes. Registre-se que esta foi gravada integralmente para os fins de direito.
5. FECHAMENTO DA ATA
DATA DA ATA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

Em 03/09/2020

Reunião Gravada

6. PARTICIPANTES.
NOME

DESCRIÇÃO

Nivaldo Ribeiro

Promotor de Justiça - Membro Titular, em exercício

Gladys Gomes Martins de Sousa

Promotora de Justiça - Membro Titular

Maria das Graças do Monte Teixeira

Promotora de Justiça - Membro Titular

Geofre Saraiva Neto

Advogado - Membro Titular

Elano Sampaio Santos

AIP - Membro Titular

Marco Maciel Martins Brito

Coordenador de TI do MPPI

Edivar Cruz Carvalho

Secretário do Conselho Gestor FPDC
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GACEP
[]

4.1. GACEP13234
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020
PORTARIA Nº 045/2020
Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Celeridade e aperfeiçoamento da persecução penal. Integração e
compartilhamento de informações. Polícia Civil. Departamento de Polícia Técnico-Científica. Instituto de Identificação do Estado do Piauí. Sistema
de identificação criminal e civil - iBIOSeg. Acesso aos membros do MPPI. Celebração de Acordo de Cooperação Técnica.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio nos arts.
127, caput, e 129, inciso VII, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015, com alterações dadas pela Resolução CPJ/MPPI nº
09/2018; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da
Resolução CNMP nº 174/2017;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a
persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para a celeridade e o aperfeiçoamento da persecução penal, conforme
estabelecido no art. 2º, caput e inciso IV, da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando que a Exma. Promotora de Justiça titular da 2ª PJ de Teresina, por meio de contato telefônico com a Coordenadora deste Grupo
de Atuação Especial, sugeriu a possibilidade de acesso pelos membros do MPPI ao sistema iBIOSeg do Instituto de Identificação do Estado do
Piauí, por meio de interoperabilidade com o Sistema de Busca Integrada (BID) do MPPI;
Considerando que o iBIOSeg é um sistema informatizado, desenvolvido pela Agência de Tecnologia e Informação do Piauí (ATI) no ano de
2019, que cria banco de dados único de identificação do cidadão piauiense, para o cadastro de impressões digitais e emissão de carteiras de
identidade em todo o Estado do Piauí;
Considerando que, segundo informações veiculadas em portais de notícias[1], a plataforma iBIOSeg possibilita a coleta biométrica fotográfica,
atendendo aos padrões regulamentados pela Polícia Federal, pela Interpol e FBI, como a captura dos dez dedos rolados através de leitor
biométrico, fotografia, digitalização de documentos e a captura da face, permitindo um banco de dados mais completo;
Considerando que o acesso pelos membros do MPPI ao referido banco de dados conferirá maior celeridade e efetividade da persecução penal;
Considerando que o art. 5º, inciso VIII, da Lei nº 13.675/2018[2], estabelece como diretriz da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social (PNSPDS) a sistematização e o compartilhamento das informações de segurança pública;
Considerando o disposto do art. 6º, inciso X, da Lei nº 13.675/2018, que estatui como objetivo da PNSPDS integrar e compartilhar as
informações de segurança pública;
Considerando que compete ao GACEP propor à Procuradora-Geral de Justiça a celebração de convênios ou termos de cooperação com as
instituições policiais, Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos relacionados à segurança pública, com a finalidade de compartilhar dados
e informações das atividades-fim de todos os órgãos envolvidos, conforme estabelece o inciso XIV da Resolução CPJ nº 06/2015;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 05/2020, com a finalidade de provocar a Procuradoria-Geral de Justiça a firmar acordo
de cooperação técnica entre o Ministério Público do Piauí, a Delegacia-Geral de Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnico-Científica e o
Instituto de Identificação com o objetivo de possibilitar o acesso ao sistema iBIOSeg pelos membros do MPPI, determinando-se:
Seja oficiada a Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de propor a celebração de termo de cooperação técnica, nos moldes expostos nos
considerandum da presente portaria;
Sejam oficiadas as Coordenadoras do CAOCRIM e do GAECO, unidades do MPPI gestoras do BID, e o Coordenador de TI do GAECO, servidor
Thiago Araújo, comunicando-os acerca da instauração do presente procedimento, com envio de cópia da presente portaria, via e-mail e e-doc;
Seja dada ciência da instauração do presente procedimento, com envio de cópia da presente portaria à Coordenadora do Núcleo das Promotorias
Criminais de Teresina e à Promotora de Justiça titular da 2ª PJ de Teresina;
Após confirmação de recebimento dos expedientes descritos nos itens anteriores, sejam iniciadas as tratativas para a celebração do acordo de
cooperação técnica, oficiando o Delegado-Geral da Polícia Civil, o Diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica e o Coordenador do
Instituto de Identificação e o Diretor-Geral da ATI, manifestando o interesse do MPPI para integração com o sistema iBIOSeg.
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina, 26 de agosto de 2020.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP

Marcelo de Jesus M. Araújo
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

[1]Portal G1. ATI e Segurança definem últimos ajustes para utilização de novo sistema de identificação. Disponível em:
<https://g1.globo.com/pi/piaui/especial-publicitario/governo-do-estado-do-piaui/noticia/2019/06/28/ati-e-seguranca-definem-ultimos-ajustes-parautilizacao-de-novo-sistema-de-identificacao.ghtml>. Acesso em: 26.08.2020 e Portal Cidadeverde. RGs emitidos no Piauí vão seguir padrões
internacionais. Disponível em: <https://cidadeverde.com/noticias/301892/rgs-emitidos-no-piaui-vao-seguir-padroes-internacionais>. Acesso em:
26.08.2020.
[2] Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição
Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRADO Nº 17/2020
PORTARIA Nº 44/2020
Procedimento Administrativo Integrado do GACEP com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiças de Teresina e a Promotoria de Justiça de Barro
Duro. Controle externo da atividade policial. Segurança Pública. Polícia Militar do Estado do Piauí - PMPI. Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Piauí - CBMPI. Protocolo Operacional Padrão - POP. Procedimento policial diante da solicitação de apoio em emergências psiquiátricas e de
urgência em saúde mental de pessoas em situação de rua e/ou vulneráveis. Necessidade de atuação uniforme em todo o Estado do Piauí.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com fundamento no art.
129, inciso VII[1], da Constituição Federal; no art. 36, inciso XIV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na
Resolução CNMP nº 20/2007 e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
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democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que estão sujeitos ao controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal e da
legislação em vigor, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro
órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal,
conforme prevê o art. 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando que aportou ao GACEP, via e-mail, no dia 10 de agosto de 2020, a informação oriunda do Setor de Perícias Sociais do MPPI de
que, na noite de 04 de agosto de 2020, Policiais Militares encontraram uma senhora, aparentemente idosa, em situação de rua, desorientada,
que desconhecia seu próprio nome, idade e endereço e, sem saber como proceder diante dessa demanda, os policiais levaram-na para o
Instituto de Longa Permanência para Idosos - Lar de Santana, o qual, no entanto, não a recebeu, pois não possui local para isolamento de
pessoas que chegam a instituição, conforme sugerem os protocolos de prevenção ao contágio pela Covid-19, e por esta razão, a senhora foi
levada ao Hospital do Dirceu, onde foi atendida e iniciada a prestação de assistência;
Considerando o teor do Ofício nº 765/2020-PJBD/MPPI, encaminhado ao GACEP pelo Exmo. Promotor de Justiça titular da Promotoria de
Justiça de Barro Duro, no qual informa que a Polícia Militar daquela Comarca é frequentemente demandada para atuar em ocorrências que
envolvem pessoas em situação de surto psiquiátrico, razão pela pela qual se faz necessário delinear o âmbito e o modo de atuação da polícia,
bem como formalizar diretrizes para uma atuação uniforme em todo o Estado;
Considerando que, no âmbito do Estado do Piauí, em 2019, foi celebrado Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Estadual de Saúde,
a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, a Polícia Militar do Estado do Piauí e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, cuja
finalidade é promover o monitoramento da implementação e efetivação do funcionamento da Política Pública em saúde mental, especificamente
quanto ao Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência em Saúde Mental no âmbito Pré-hospitalar e Fluxograma de Referência e
Contrarreferência no Estado do Piauí;
Considerando que a cláusula terceira do sobredito Acordo de Cooperação atribui à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar as seguintes
obrigações: i) prestar auxílio à equipe do SAMU, quando solicitado pela equipe da Regulação Médica do SAMU, para atendimento às urgências
psiquiátricas nas situações de risco enumeradas no protocolo; e ii) disponibilizar os militares para participar das capacitações promovidas pelo
Estado do Piauí e Município de Teresina;
Considerando que o Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência em Saúde Mental de Teresina/PI estabelece que, nos casos nos
quais pessoa em crise psiquiátrica oferecer resistência e risco a si, ao profissional ou a terceiros, a Polícia Militar é responsável pela
imobilização desse paciente para que, posteriormente, a equipe do SAMU realize a sua contenção, cabendo à polícia acompanhar o translado;
Considerando que o fluxo do Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência em Saúde Mental de Teresina/PI estabelece que o médico
regulador do SAMU definirá se deve ser acionada a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros, para realizar o translado até o serviço de saúde,
conforme o caso;
Considerando que a Polícia Militar, incumbida de exercer o policiamento ostensivo, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição Federal,
desempenha essa função em constante contato com a população, nas vias e locais públicos, devendo servir à comunidade;
Considerando que, por sua vez, compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, conforme enunciado no art. 2º, incisos VII e XI, da
Lei Estadual nº 5.483/2005, o dever de prestar socorro e atendimento médico emergencial e pré-hospitalar a pessoas com iminente perigo de
morte, bem como desenvolver ações de proteção e promoção do bem-estar da coletividade e dos direitos, garantias e liberdades dos cidadãos;
Considerando que, na forma do art. 4º, incisos I, III, VI e IX, da Lei nº 13.675/2018, são princípios da Política Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social: o respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos, a proteção dos direitos humanos, o respeito
aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana, bem como a eficiência na prevenção e na redução de
riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida e o uso comedido e proporcional da força;
Considerando que são diretrizes da PNSPDS o atendimento imediato ao cidadão, o atendimento prioritário, qualificado e humanizado às
pessoas em situação de vulnerabilidade e a ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas, na forma
dos incisos I, X e XII do art. 5º da Lei nº 13.675/2018;
Considerando que o Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando a sanar as deficiências ou irregularidades
detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, como estabelece o art. 4º, § 2º, da Resolução nº 20/2007 do CNMP, competindo
ao GACEP atuar em auxílio e/ou integrado ao Promotor de Justiça Natural para adoção de medidas extrajudiciais ou judiciais, nos termos do
parágrafo único do art. 14 da Resolução CPJ/PI nº 06/2015;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, consoante estabelece o art. 8º, incisos II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo Integrado nº 17/2020, conjuntamente com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiças de
Teresina e a Promotoria de Justiça de Barro Duro, com a finalidade de fomentar a elaboração e implementação de Protocolo Operacional Padrão
- POP, com abrangência em todo o Estado do Piauí, com foco no respeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, de forma a garantir o
uso comedido e proporcional da força, pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, na atuação diante da solicitação de apoio em
emergências psiquiátricas, bem como de situações de urgência em saúde mental de pessoas em situação de rua e/ou vulneráveis,
determinando-se:
seja comunicada a instauração do procedimento, com envio de cópia da presente portaria, via e-mail, ao CAOCRIM, ao CAODS, ao CSMP, ao
Exmo. Promotor de Justiça titular da 12ª PJ de Teresina, órgão ministerial com atribuição na defesa da saúde nos feitos de responsabilidade do
Estado e da Secretaria Estadual de Saúde, à Exma. Promotora de Justiça titular da 28ª PJ de Teresina, órgão ministerial com atuação nos feitos
judiciais, extrajudiciais ou administrativos relativos aos direitos e interesses de pessoas com deficiência e idosos e à Exma. Promotora de Justiça
titular da 49ª PJ de Teresina, órgão ministerial com atuação nos feitos judiciais e extrajudiciais em defesa dos direitos humanos, incluídos os
grupos sociais vulneráveis, tais como pessoas em situação de rua;
seja dada ciência da instauração do presente procedimento ao Secretário Estadual de Segurança Pública, adoção das providências cabíveis,
tendo em vista que compete ao órgão programar e orientar as ações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 46,
inciso I, da Lei Complementar nº 28/2003[2];
seja oficiado o Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, solicitando a
elaboração, no prazo de 60 (sessenta) dias, de ato normativo estabelecendo Protocolo Operacional Padrão - POP específico para atuação de
ambas as instituições, diante das solicitações de apoio em emergências psiquiátricas e situações de urgência em saúde mental de pessoas em
situação de rua e/ou vulneráveis, observando ainda os termos do Acordo de Cooperação celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde e a
Fundação Municipal de Saúde de Teresina;
sejam adotadas as providências para o agendamento de reunião, para fins de apresentação e discussão dos citados Procedimentos
Operacionais Padrão, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio de videoconferência pela plataforma TEAMS, inclusive com a expedição
de ofícios, com a participação das autoridades da segurança pública estadual elencadas acima, e/ou seus representantes com poder de decisão,
devendo ser convidadas as Coordenadoras do CAOCRIM, CAODS, bem como os Promotores de Justiça titulares das 12ª, 28ª e 49ª PJ de
Teresina;
sejam juntados ao presente procedimento os documentos acostados às Notícias de Fato registradas sob o protocolo SIMP nº 000088-225/2020 e
000096-225/2020, as quais devem ser arquivadas, registrando-se a devida movimentação e baixa no SIMP, com fundamento no § 5º do art. 3º da
Resolução 174/2017 do CNMP;
sejam juntados ao presente procedimento: i) o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde, a Fundação
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Municipal de Saúde de Teresina, a Polícia Militar do Estado do Piauí e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí mencionada nesta
portaria; ii) o Fluxo de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência em Saúde Mental de Teresina/PI; e iii) o Protocolo de Atendimento
em Urgência e Emergência em Saúde Mental de Teresina/PI.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Segurança Pública. Atividade Essencial. Cumpra-se.
Distribua-se a um dos membros deste Grupo de Atuação Especial.
Teresina, 26 de agosto de 2020.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP

Marcelo de Jesus M. Araújo
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça
48ª Promotoria de Justiça de Teresina

Liana Maria Melo Lages
Promotora de Justiça
56ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ari Martins Alves Filho
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça de Barro Duro
[1]Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
[2] Dispõe sobre a Lei Orgânica da Administração Pública do Estado do Piauí e dá outras providências.

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. DESPACHO PGJ13235
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0021780
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa n°. 19.21.0013.0004941/2020-62, decorrente do Procedimento de Gestão Administrativa
nº 19.21.0378.0001856/2019-91 (autos físicos). Contrato Administrativo firmado entre o Estado do Piauí, por intermédio da ProcuradoriaGeral de Justiça, e a empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 28.008.410/0001-06. Aplicação das
penalidades de advertência e de multa em razão de descumprimento de cláusula contratual.
Considerando as informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no relatório contendo a
proposta de decisão (SEI nº. 0020507, págs. 62-68).
Considerando o dever-poder da Administração Pública de, uma vez praticadas pelo contratado condutas tipificadas como infrações contratuais,
proceder à aplicação de penalidades, desde que observado o devido processo legal e igualmente os cânones do contraditório e da ampla defesa.
Considerando a inegável ocorrência de descumprimento contratual da avença por parte do Contratado em epígrafe, conforme atestado pela
Assessoria de Gestão de Contratos, unidade processante, (SEI nº. 0020507, págs. 45-48); também pela Comissão de Fiscalização do Contrato nº
21/2019 (SEI nº. 0020507, págs. 21-22; 36).
Considerando a notificação encaminhada ao contratado (SEI nº. 0020507, págs. 49-50) acerca das imputações que contra ele correm
(informação) com a abertura de prazo para o oferecimento de defesa (possibilidade de reação), dando fiel observância ao contraditório e ampla
defesa, consoante o art. 5º, LV da Constituição Federal.
Decido, pelos motivos arguidos acima e com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520 de 2002; também com fulcro na cláusula décima segunda
do Contrato nº. 21/2019 e nos itens 38 a 45 do Parecer Jurídico nº. 181/2020:
Aplicar à empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 28.008.410/0001-06, as sanções de advertência e
de multa no valor de R$ 6.317,39 (seis mil trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), em razão do descumprimento de cláusulas
contratuais.
Determino, nos termos do inciso VII do Art. 3º da Lei Estadual n°. 5.398/2004 - Que cria o Fundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauí e dá outras providências - que o valor decorrente da presente multa seja arrecadado ao FMMP/PI.
Nos termos do § 1° do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, seja notificada a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso, e
providencie-se o registro desta sanção no sistema SIASG/SICAF.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça -

6. OUTROS
[]

6.1. 53ª ZONA ELEITORAL - COCAL13218
Promotoria de justiça dA 53ª ZONA ELEITORAL EM cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
PORTARIA ELEITORAL Nº 002/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 002/2020
SIMP Nº 000010-200/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 53ª Zona Eleitoral em Cocal-PI, no
uso de suas atribuições legais e na forma dos 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;
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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 (Covid-19), 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 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, que 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 002/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento do Pacto
pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 19.164 de
20 de agosto de 2020, no que tange às campanhas eleitorais e a todas as atividades desenvolvidas na efetivação do Processo Eleitoral no Piauí
ou afins, pelos partidos políticos, coligações e candidatos pertencentes a 53ª Zona Eleitoral (Cocal/PI e Cocal dos Alves/PI), 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;
A expedição de RECOMENDAÇÃO ELEITORAL aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos e convenção) dos
municípios que compõem a 53ª Zona Eleitoral em Cocal-PI 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 expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 53ª Zona Eleitoral do
Piauí (Cocal-PI e Cocal dos Alves-PI) acerca da Recomendação indicada no item "3";
A nomeação, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, da Assessora de Promotoria, Sra. Natalia de Oliveira Rocha, ou eventual servidor
substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr.
Procurador Regional Eleitoral no Piauí;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí e no mural da Sede da Promotoria de Justiça de Cocal-PI, a fim de
conferir a publicidade exigida.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Cocal-PI, 31 de agosto de 2020.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor Eleitoral da 53ª ZE/PI
Promotoria de justiça dA 53ª ZONA ELEITORAL EM cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone: (86) 3362 1211 - e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 024/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 002/2020
SIMP Nº 000010-200/2020
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, através de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 53ª Zona Eleitoral em Cocal-PI, no
uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º, e 127 da Constituição Federal, a Lei Complementar Federal nº 75/93; a
Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); a 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 candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, às Eleições Municipais
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, que aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
RESOLVE RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a ser escolhidos em
convenção) pertencentes a 53ª Zona Eleitoral (Cocal/PI e Cocal dos Alves/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 ao 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
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eleitoral;
que realizem reuniões presenciais somente com obediência das regras em vigor, tais como ocupação da área de 4 m² por pessoa, uso correto de
máscara, 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;
que cumpram todas as demais Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para as Eleições Municipais 2020
estabelecidas no Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, aprovadas pelo Decreto nº
19.164/2020, em todas as atividades desenvolvidas na efetivação do Processo Eleitoral no Piauí ou afins.
Da presente RECOMENDAÇÃO sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
ao Juízo Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral em Cocal/PI 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.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Cocal-PI, 31 de agosto de 2020.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça Eleitoral da 53ª ZE/PI

6.2. 5ª ZONA ELEITORAL - OEIRAS13220
PORTARIA ELEITORAL Nº 05/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 5ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 03/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 5ª Zona Eleitoral na cidade de
Oeiras/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 a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações, em específico, a partir do quanto a vir a ser
colhido de forma geral neste feito;
CONSIDERANDO que a coibição ao abuso de poder político encontra sua razão na imperiosa necessidade de serem asseguradas a normalidade
e a plena legitimidade das eleições, evitando que tais postulados sejam afetados de modo a comprometer a igualdade entre os futuros candidatos
e própria vontade popular, que é soberana;
CONSIDERANDO que, conforme disposição constante no art. 73, VI, "b" da Lei 9504/97 (Lei das Eleições) é vedado nos três meses que
antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado: autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, acerca do Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é
destinado à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de
medidas cabíveis em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 03/2020, para fins de apurar a ocorrência da conduta vedada descrita no art.
73, VI, "b" da Lei 9504/97 (Lei das Eleições), DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
Em sede de diligência inicial, determino sejam apensados aos presentes, os autos da Notícia de Fato Eleitoral n° 02/2020 (SIMP 000053313/2020).
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Amanda Moreira de Araújo, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral.
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida;
Seja expedida RECOMENDAÇÃO ELEITORAL à Casa dos Conselhos do município de Oeiras/PI para que se abstenha de realizar a Campanha
Sinal Vermelho, em observância ao disposto no art. 73, VI, "b" da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições), no período em que constar a vedação legal,
ressalvada autorização da Justiça Eleitoral para tanto.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Oeiras-PI, 28 de agosto de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor Eleitoral da 5ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 05/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 5ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 03/2020
Assunto: Recomendação a Casa dos Conselhos do município de Oeiras/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 5ª Zona Eleitoral na cidade de
Oeiras/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);
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CONSIDERANDO que a legislação eleitoral vigente elenca como condutas vedadas diversas práticas com finalidade escusas e eleitoreiras;
CONSIDERANDO que em relação às referidas práticas a lei eleitoral atribui penalidades para seus responsáveis e beneficiários;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO que, conforme disposição constante no art. 73, VI, "b" da Lei 9504/97 (Lei das Eleições) é vedado nos três meses que
antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado: autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral;
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) a Casa dos Conselhos do município de Oeiras/PI:
que se abstenha de realizar a Campanha Sinal Vermelho, cujo descumprimento fere o disposto no art. 73, VI, "b" da Lei 9504/97 (Lei das
Eleições) no período em que constar a vedação legal, ressalvada autorização da Justiça Eleitoral para tanto.
que a inobservância de tais proibições poderá dar ensejo ao ajuizamento de Representação pelo Ministério Público Eleitoral em face dos
responsáveis pelo seu descumprimento, com pedido de condenação pela prática de conduta vedada, e, consequentemente, aplicação de multa
no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cem e seis mil quatrocentos e dez reais),
conforme art. 73, § 4.º da Lei das Eleições.
Referida conduta poderá, ainda, configurar ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente público às penas dispostas na Lei Federal nº
8.429/92.
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 blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, 28 de agosto de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor Eleitoral da 5ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 06/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 5ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos pertencentes a 5ª Zona Eleitoral do Piauí (Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João
da Varjota/PI).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 5ª Zona Eleitoral na cidade de
Oeiras/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a legislação eleitoral vigente elenca como condutas vedadas diversas práticas com finalidade escusas e eleitoreiras;
CONSIDERANDO que em relação às referidas práticas a lei eleitoral atribui penalidades para seus responsáveis e beneficiários;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO que, em virtude das mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, o dia 15 de agosto do corrente ano se
afigura como o termo inicial do período em que é vedado aos agentes públicos nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir
sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover, transferir ou exonerar servidor público, ressalvados: a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança; b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas
e dos órgãos da Presidência da República; c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; d) a
nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; e) a transferência ou remoçãoex officiode militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) a todos os agentes públicos (Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores e demais agentes
públicos), que pertencem a 5ª Zona Eleitoral do Piauí (Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João da Varjota/PI):
que se abstenham de realizar a nomeação, contratação ou de qualquer forma admissão, demissão sem justa causa, supressão ou
readaptação de vantagens ou por outros meios causar dificuldades ou impedimentos ao exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover, transferir ou exonerar servidor público, cujo descumprimento fere o PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE disposto no art. 37, caput, e
seu parágrafo 1.º da Constituição Federal, assim como afronta ao disposto no art. 73, V, da Lei Federal nº 9.504/97.
RESSALTA que a inobservância de tais proibições poderá dar ensejo ao ajuizamento de Representação pelo Ministério Público Eleitoral em face
dos responsáveis pelo seu descumprimento, com pedido de condenação pela prática de conduta vedada, e, consequentemente, aplicação de
multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cem e seis mil quatrocentos e dez reais),
conforme art. 73, § 4.º da Lei das Eleições.
Referida conduta poderá, ainda, configurar ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente público às penas dispostas na Lei Federal nº
8.429/92, bem como causa de inelegibilidade a rigor do dispõe a alínea j, I, do art. 1.º, da Lei Complementar 64/90, incluída pela lei 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa).
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;
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Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, 28 de agosto de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor Eleitoral da 5ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 07/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 5ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos pertencentes a 5ª Zona Eleitoral do Piauí (Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João
da Varjota/PI).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 5ª Zona Eleitoral na cidade de
Oeiras/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a legislação eleitoral vigente elenca como condutas vedadas diversas práticas com finalidade escusas e eleitoreiras;
CONSIDERANDO que em relação às referidas práticas a lei eleitoral atribui penalidades para seus responsáveis e beneficiários;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao decidir sobre o RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
29409 - MIGUEL LEÃO - PI:
"ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER. INDEPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO. ART. 77 DA LEI Nº 9.504/1997. CONDIÇÃO DE CANDIDATO. DESCOMPASSO LEGISLATIVO. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA. PRESERVAÇÃO DO ESPECTRO DE PROTEÇÃO DA NORMA. ABUSO DE PODER. GRAVIDADE DA CONDUTA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. AGRAVOS DESPROVIDOS.
10. O art. 77 da Lei nº 9.504/1997, ao exigir a condição de candidato para a configuração da conduta vedada, deve ser interpretado de
acordo com o telos subjacente à normatização, no sentido de evitar que agentes e gestores se utilizem das inaugurações de obras
públicas como meio de angariar benefício eleitoral.
11. As alterações promovidas pela Lei nº 13.165/2015, ao estreitarem o processo eleitoral e postergarem a data-limite para apresentação do
registro de candidatura, não alteraram a possibilidade de que gestores compareçam a eventos imbuídos da condição material de concorrentes à
reeleição. Portanto, o fato de o gestor não ostentar a qualificação formal de candidato não afasta a necessidade de proteção
reconhecida pelo art. 77 da Lei nº 9.504/1997.
12. Impor interpretação estritamente formal ao ilícito em debate enveredaria por violação ao princípio da proporcionalidade sob a ótica da
vedação da proteção deficiente. A qualificação formal de candidato seria exigível apenas a partir do dia 16 de agosto, possibilitando que notórios
candidatos participem de inaugurações de obras públicas até 45 dias antes das eleições e decotando pela metade o espectro de proteção da
norma.
13. Demonstrada a participação do prefeito na condição de candidato à reeleição, não se pode fazer prevalecer condição formalista
sobre a realidade comprovada nos autos.
14. O acórdão recorrido entendeu demonstrado o abuso de poder político pela conjunção de diversos elementos fáticos, qualificados pela
conotação eleitoral e pela má-fé do agravante ao participar de evento em período vedado. Não houve presunção de abuso pelo simples fato de
haver divulgação das inaugurações e o comparecimento de muitas pessoas.
16. Agravo interno desprovido."
CONSIDERANDO que, em virtude das mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, o dia 15 de agosto do corrente ano se
afigura como o termo inicial do período em que é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas;
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) a todos os agentes públicos (Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores e demais agentes
públicos), que pertencem a 5ª Zona Eleitoral do Piauí (Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João da Varjota/PI):
1) que se abstenham de comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas, cujo descumprimento
fere o PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE disposto no art. 37, caput, e seu parágrafo 1.º da Constituição Federal, assim como afronta ao
disposto no art. 77, da Lei Federal nº 9.504/97.
RESSALTA que a inobservância de tais proibições poderá dar ensejo ao ajuizamento de Representação pelo Ministério Público Eleitoral em face
dos responsáveis pelo seu descumprimento, com pedido de condenação pela prática de conduta vedada, e, consequentemente, cassação do
registro ou do diploma, conforme do art. 77, parágrafo único, da Lei das Eleições.
Referida conduta poderá, ainda, configurar ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente público às penas dispostas na Lei Federal nº
8.429/92, bem como causa de inelegibilidade a rigor do dispõe a alínea j, I, do art. 1.º, da Lei Complementar 64/90, incluída pela lei 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa).
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 blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, 28 de agosto de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor Eleitoral da 5ª ZE/PI

6.3. 20ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ13226
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Notícia de Fato nº 04/2020 - SIMP 000031-192/2020
Objeto: Apuração de ilícitos eleitorais supostamente tipificados no art. 73 da Lei nº 9.504/97.
DECISÃO - ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após denúncia encaminhada pelo Sr. Daniel Rodrigues Paulo, via e-mail institucional, noticiando que o
Sr. Ednei Amorim, pré-candidato a Prefeito de São João do Piauí, enviou uma mensagem, supostamente por equívoco, em um grupo de
transmissão no WhatsApp em que pergunta se alguém fará a perfuração no poço do povoado São Domingos.
Afirma ainda, que é sabido que o Sr. Ednei possui uma empresa de perfuração de poços, e que o município de São João do Piauí contratou uma
empresa para realizar esse tipo de serviço.
Junta imagens anexas eletronicamente ao presente procedimento (ID: 2866947).
Instaurado o procedimento, este Parquet oficiou a Prefeitura Municipal de São João do Piauí-PI, solicitando, no prazo de 10 dias, sobre a
ocorrência de trabalhos de perfuração no poço do povoado São Domingos.
Manifestou-se a Prefeitura Municipal, afirmando que: "não houve nem há atualmente trabalho de perfuração de poço no povoado São Domingos.
E tempo, o que há na municipalidade são serviços de eventuais manutenções dos poços localizados nas comunidades, e apenas naqueles que
estejam sob administração da municipalidade, eis que não é realizada manutenção em poço de particular".
Junta contrato da empresa que realiza tal manutenção nos poços da municipalidade, qual seja: Energysan - Willamy Paes Landim Costa, CPNJ
nº 30920124000156.
Em síntese, o relatório.
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 for desprovida de
elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração.
A análise de referidos autos, evidencia-se que os fatos trazidos pelo denunciante foram tragos de forma genérica, embasados apenas em um
print de WhatsApp, que davam conta de que supostamente a empresa do Sr. Ednei Amorim, pré-candidato a Prefeito de São João do Piauí teria
sido contratada pelo Município de São João do Piauí para perfuração de poços.
Contudo, conforme consta em documentos em anexo, a empresa contratada pela Municipalidade para a realização de tais trabalhos, não é a
informada pelo noticiante, bem como, não há indícios mínimos de que o pré-candidato tenha relação com esta.
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.
Deixo de submeter a presente decisão de arquivamento da NOTÍCIA DE FATO à homologação dos Órgãos Revisão, com fundamento no art. 5º
da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 19 do Provimento nº
01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 57 da Portaria PGE nº 01/2019.
Cientifique o noticiante, encaminhando-lhe cópia da presente decisão, preferencialmente por correio eletrônico, informando-lhe do cabimento de
recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Ainda, 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.
Transcorrido o prazo, sem recurso, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria Eleitoral.
São João do Piauí, data da assinatura eletrônica.
(assinatura eletrônica)
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor Eleitoral

6.4. 19ª ZONA ELEITORAL - JAICÓS13233
NF nº 000034-180/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Eleitoral instaurada a partir de representação sigilosa, recebida no e-mail institucional da servidora
brenapinheiro@mppi.mp.br, para apurar a conduta vedada de realização de propaganda eleitoral antecipada, por meio de carreata a ser
realizada no dia 29/08/2020, às 16h00min, no campo de futebol, na cidade de Massapê do Piauí/PI, promovida por apoiadores do pré-candidato a
prefeito de Massapê do Piauí-PI, do Partido Progressista (PP), bem como por apoiadores ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT), conforme
representação e fotos em anexo.
Conforme representação, é de conhecimento público que o PP realizou a distribuição de adesivos contendo o número 11, número que se refere
ao pré-candidato a prefeito RIVALDO CARVALHO.
Adotadas as medidas iniciais pertinentes ao feito, notificou-se, com urgência, os Presidentes dos partidos políticos referidos para que tomassem
ciência sobre essa propaganda irregular antecipada e suspendessem a realização da carreata.
Veio resposta dos partidos políticos (ID 31757823) informando que seus pré-candidatos não tinham nenhum envolvimento com atividades de
propaganda irregular, como no caso da carreata, bem como que as orientações foram acatadas, verificando-se nas redes sociais que foi
divulgado o CANCELAMENTO da mencionada carreata.
Epítome do necessário. DECIDO.
Ab initio, cumpre mencionar que o procedimento fora iniciado através de representação recebida anonimamente nesta Promotoria de Justiça.
Ademais, apregoa a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, que a Notícia de Fato será arquivada quando:
Art. 56. A Notícia de Fato será arquivada quando (Res. CNMP nº 174/2017):
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
§1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento preferencialmente por correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez)
dias, contado da data da entrega da notificação.
§2º A cientificação é facultativa no caso de a Notícia de Fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício.
§3º É dispensada a notificação no caso de arquivamento de Notícia de Fato anônima ou apócrifa.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, uma vez
que a carreata foi cancelada, bem como não se verificou a efetiva participação de pré-candidatos.
Nesse contexto, o arquivamento da Notícia de Fato é de rigor.
Isso posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em questão, na forma do art. 56, I, da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
Cientifique-se a parte interessada.
Determino a publicação da decisão 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. 56, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
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Por fim, proceda-se aos registros necessários no SIMP.
Jaicós, 02 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral
Procedimento Administrativo n. 04.2020
RECOMENDAÇÃO N. 04/2020
O Ministério Público Eleitoral, por intermédio da Promotora Eleitoral abaixo assinada, no uso das atribuições constitucionais e legais conferidas
pelos artigos 127, caput, e 129, II e IX, da Constituição Federal, e pelos artigos 6º, XX e 72, da Lei Complementar n.º 75/93, RESOLVE expedir a
presente RECOMENDAÇÃO aos diretórios municipais dos partidos políticos dos municípios de Jaicós, Campo Grande do Piauí, Massapê e Patos
do Piauí, 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, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a proximidade das convenções partidárias (31 de agosto a 16 de setembro - EC 107/2020), bem como a necessidade de os
Partidos respeitarem toda a legislação eleitoral, especialmente a Lei 9.504/97 e as disposições da Resolução TSE n. 23.609/2019, que disciplina
os procedimentos de escolha e registro dos candidatos nas eleições 2020;
CONSIDERANDO que o órgão partidário municipal deve estar devidamente constituído e registrado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral até
a data da convenção (art. 2°, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que nas Eleições 2020 estão vedadas as coligações proporcionais, ou seja, para vereador, bem como cada partido só pode
registrar candidatos até 150% (cento e cinquenta por cento) das vagas a preencher (art. 17, § 1º, CF; art. 10, da Lei 9.504/97 e Consulta TSE n.
600805-31/DF);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, que determinam que
cada partido deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada gênero;
CONSIDERANDO que no cálculo do percentual mínimo (30%), de observância obrigatória, o arredondamento de qualquer fração deve ser
sempre para cima, nos termos do art. 17, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019 (assim, por exemplo, se o Partido lançar um total de 14
candidatos, terá que ter no mínimo 5 mulheres, pois 30% de 14 é igual a 4,2, que deve ser arredondado para 5, e o máximo de 9 homens);
CONSIDERANDO que o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido e deverá ser observada também nos casos de vagas remanescentes ou de substituição, sob pena de indeferimento do
pedido de registro do partido - DRAP, e, por consequência, o indeferimento de todos os candidatos a vereador daquele partido (art. 17, §§ 4º e 6º
e art. 48, da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que a inclusão de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, apenas para preencher o percentual mínimo de 30% (trinta
por cento) exigido em lei, pode caracterizar abuso do poder político ou fraude eleitoral, que acarreta o indeferimento ou a cassação de todos os
candidatos do partido, mesmo que já eleitos, seja através da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE (art. 22, da LC 64/90, quando
detectado antes da diplomação), seja através da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (art. 14, § 10, da CF, quando o fato for
detectado após a diplomação), conforme vários precedentes do TSE nesse sentido, como, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral nº 19392,
de 04/10/2019; na Ação Cautelar nº 060048952, de 12/03/2020 e no Recurso Especial Eleitoral nº 319, de 12/03/2020;
CONSIDERANDO que a apresentação de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o objetivo de usufruir de licença
remunerada nos 03 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e efetiva campanha, com gastos
de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, pode caracterizar crime de falsidade ideológica (art. 350, do Código Eleitoral) e ato
improbidade administrativa, acarretando para o agente a obrigação de devolver ao erário o que recebido durante a licença, além das demais
sanções previstas na Lei n. 8.429/92 (multa, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo, etc.);
CONSIDERANDO que os candidatos devem preencher todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019) e
não incidir em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que as causas de inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei Complementar n. 135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), serão aplicadas integralmente nas eleições de 2020, pois foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4578 em 16/02/2012),
inclusive sobre fatos pretéritos e pelo prazo de 08 (oito) anos do fato gerador da inelegibilidade previsto em lei, o que impõe aos Partidos Políticos
critérios rigorosos na escolha e indicação de seus candidatos para que, além de preencherem as condições de elegibilidade, não incidam em
nenhuma das causas de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a ata das convenções partidárias deve obedecer aos requisitos e procedimentos formais previstos no art. 6º, §§ 3º ao 9º e
no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019;
CONSIDERANDO que a ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura poderá ser suprida pela apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por declaração de próprio punho do candidato, nos termos do art. 27, § 5º e § 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, sob pena de indeferimento do registro de
candidatura;
CONSIDERANDO que eventuais certidões criminais positivas de candidato devem ser acompanhadas de certidões de objeto e pé atualizadas de
cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO que o RCC já deve ser apresentado com a prova da desincompatibilização, se for o caso, para os candidatos que a lei exige o
afastamento prévio, conforme exige o art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
CONSIDERANDO o prazo exíguo entre o final das convenções (dia 16 de setembro) e o registro de candidaturas (dia 26 de setembro), bem
como que o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral deverá ser apresentado somente em meio digital gerado pelo Sistema CANDex, com
transmissão pela internet, até o dia anterior ou com entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as 19h do dia 26/09, instruídos eletronicamente com
vários documentos exigidos pela legislação (ver arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019);
CONSIDERANDO que os formulários de DRAP e RRC gerados pelo sistema CANDex e enviados eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente
com os documentos que os instruem, devem ser impressos e assinados pelos responsáveis. Ademais, os formulários e documentos devem ficar
sob a guarda dos respectivos partidos políticos ou coligações até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais.
Permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros
fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito em julgado. Podendo, inclusive, serem requisitados à exibição pela Justiça
Eleitoral para conferência da veracidade das informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º, da Resolução TSE n.
23.610/2019);
CONSIDERANDO que, mesmo escolhidos em convenção partidária, a propaganda eleitoral dos candidatos só é permitida após 26 de setembro
de 2020, nos termos do art. 1º, § 1º, IV, da EC 107/2020, e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como a arrecadação e gastos de
campanha só são permitidos após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
multas eleitorais, cassação do registro ou do diploma, se eleito;
CONSIDERANDO que, em razão da atual pandemia de COVID-19, o TSE considerou lícita a realização de convenções partidárias por meio
virtual, bem como regulamentou a situação na Resolução TSE n. 23.623/2020, o que restou positivado na EC 107/2020, art. 1º, § 3º, III;
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CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, contribuindo para evitar atos viciosos nas eleições e o tumulto do processo eleitoral, especialmente no processo de escolha e
registro de candidaturas por Partidos e Coligações;
RESOLVE RECOMENDAR AOS DIRETÓRIOS MUNICIPAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS NOS MUNICÍPIOS de Jaicós, Campo Grande do
Piauí, Massapê e Patos do Piauí que, sem prejuízo de observar toda a legislação eleitoral:
1 - Verifiquem, antes da convenção, se o órgão de direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, conforme exige o art. 2°, da Resolução TSE n. 23.609/2019. Em regra, a consulta está disponível no site do
respectivo Tribunal Regional Eleitoral, na aba "Partidos"; ou em contato com mesmo Tribunal;
2 - Diante da vedação das coligações proporcionais, escolham em convenção candidatos até o máximo de 150% (cento e cinquenta por cento)
das vagas a preencher, nos termos do art. 17, § 1º, CF; do art. 10, da Lei 9.504/97 e da Consulta TSE n. 600805-31/DF;
3 - Observem o preenchimento de no mínimo 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero,
mantendo estas porcentagens durante todo o processo eleitoral, mesmo no caso de preenchimento de vagas remanescentes ou de substituições,
sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, conforme artigo 17, §§ 2º ao 7º, da Resolução TSE n.
23.609/2019;
4 - Formem suas listas de candidatos a Vereador com no mínimo 30% (trinta por cento) do gênero minoritário, calculando esse percentual sobre o
número total de candidatos efetivamente levados a registro e arredondando qualquer fração sempre para cima, conforme artigo 17, §§ 2º ao 7º,
da Resolução TSE n. 23.609/2019;
5 - Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas fictícias ou candidaturas-laranja, ou seja, de pessoas
que não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores, especialmente para o preenchimento do
mínimo de 30% (trinta por cento) da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que
pode ser objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação (AIJE ou AIME), bem como possível caracterização de crime eleitoral;
6 - Não admitam a escolha e registro, na lista de candidatos a Vereador, de candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, apenas com o
objetivo de usufruir de licença remunerada nos 03 (três) meses anteriores à eleição, sem que haja o verdadeiro propósito de disputar o pleito e
efetiva campanha, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, sob pena de caracterização crime de crime eleitoral e ato
improbidade administrativa;
7 - Só escolham em convenção candidatos que preenchem todas as condições de elegibilidade (arts. 9º e 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019)
e não incidam em nenhuma das causas de inelegibilidade (arts. 11, 12 e 13 da Resolução TSE nº 23.609/2019), notadamente aquelas previstas
no art. 14, §§ 4º ao 8º, da Constituição Federal, e todas as hipóteses previstas na Lei Complementar n. 64/1990, Lei das Inelegibilidades, alterada
pela Lei Complementar n. 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, os Partidos devem fazem uma análise minuciosa da
situação jurídica e da vida pregressa dos seus pré-candidatos, para evitar candidatos "ficha suja", os quais podem ter o registro de candidatura
indeferido, pois além da cassação do registro ou diploma, os votos serão retirados do quociente eleitoral no sistema proporcional, prejudicando,
assim, o próprio Partido;
8 - Observem os requisitos e procedimentos legais referentes à ata das convenções partidárias, especialmente os previstos no art. 6º, §§ 3º ao 9º
e no art. 7º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, inclusive a necessidade de transmissão ou entrega em mídia do arquivo da ata gerado pelo
CANDex à Justiça Eleitoral no dia seguinte da convenção;
9 - Acompanhem e fiscalizem para que, na ausência de comprovante de escolaridade exigido para o registro de candidatura, o respectivo
candidato supra a falta pela apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (Súmula TSE n. 55) ou por uma declaração de próprio punho, nos
termos do art. 27, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a qual deve ser manuscrita pelo interessado, em ambiente individual e
reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, salvo nova
previsão do TSE em razão da pandemia de Covid-19;
10 - Caso alguma certidão criminal de candidato for positiva, já juntar ao respectivo RRC a certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso, nos termos do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019;
11 - Caso algum candidato, por exigência legal, tenha que se desincompatibilizar, já juntar ao respectivo RRC a prova da desincompatibilização,
com fulcro art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019;
12 - Diante do exíguo prazo entre o fim das convenções e o registro de candidatura, providenciem com antecedência toda a documentação
necessária para preencher e instruir o DRAP e o RRC (arts. 18 a 30 da Resolução TSE n. 23.609/2019). Quanto ao DRAP do partido, merece
destaque os arts. 22 e 23, da Resolução TSE n. 23.609/2019, e quanto ao RRC dos candidatos, os arts. 24 a 27, da mesma Resolução, que
contém um rol de informações e documentos que serão necessários;
13 - Mantenham sob a guarda do Partido ou Coligação os formulários de DRAP e RCC gerados pelo sistema CANDex e enviados
eletronicamente à Justiça Eleitoral, juntamente com os documentos que os instruem, os quais devem ser impressos e assinados pelos
responsáveis e guardados até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais. Permanecendo a obrigação em caso de
ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o
respectivo trânsito em julgado. Inclusive, para serem exibidos caso sejam requisitados pela Justiça Eleitoral para conferência da veracidade das
informações lançadas (art. 19, § 2º c/c art. 20, caput e §§ 1º ao 4º, da Resolução TSE n. 23.610/2019);
14 - Orientem e fiscalizem para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda eleitoral a partir de
27 de setembro de 2020 (EC 107/2020), nos termos e forma da Resolução TSE n. 23.610/2019, bem como só façam arrecadação e gastos de
campanha após o cumprimento dos pré-requisitos dos arts. 3º, 8º, 9º e 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de multas eleitorais,
cassação do registro ou do diploma, se eleito;
15 - Em razão da atual pandemia de COVID-19, para evitar aglomerações, realizem convenções virtuais, bem como observem as diretrizes para
sua realização fixadas pelo Grupo de Trabalho do TSE (Resolução TSE n. 23.623/2020);
16 - Evitem deixar para os últimos dias o protocolo dos DRAPs e dos RRCs, evitando assim riscos e facilitando o julgamento dos pedidos de
registro pela Justiça Eleitoral.
Além disso, o Ministério Público Eleitoral REQUISITA que os Diretórios Municipais dos Partidos informem a esta Promotoria, no prazo de até 5
(cinco) dias depois da respectiva convenção partidária: a) o nome completo das candidatas que compõem o porcentual mínimo de 30% (trinta por
cento) da cota de gênero; b) o nome completo de eventuais servidores públicos, civis ou militares, que serão candidatos pelo partido. A resposta
deve ser enviada no seguinte email neidiane.martins@mppi.mp.br ou brenapinheiro@mppi.mp.br.
Por fim, para ciência e divulgação, dado o interesse público das informações aqui veiculadas, determino o envio de cópia desta Recomendação,
inclusive por meio e-mail, se necessário: a) aos diretórios municipais dos partidos políticos dos municípios de Jaicós, Campo Grande do Piauí,
Massapê e Patos do Piauí; b) ao Juiz Eleitoral desta Zona Eleitoral; c) ao Presidente da OAB local; d) à Câmara de Vereadores, e e) à Prefeitura
Municipal.
Publique, também, no Diário Oficial Eletrônico do MP.
Jaicós-PI, 02 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral
Portaria n. 04/2020/PJE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 04.2020
O Ministério Público Eleitoral, por intermédio da Promotora Eleitoral abaixo assinada, no uso das atribuições legais, e com fundamento nas
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disposições contidas na Portaria PGE nº. 01, de 09 de setembro de 2019, que regulamenta o Procedimento Administrativo - PA, e;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica e do regime democrático (art. 127, caput, da CF);
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Eleitoral para atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, conforme
determinam os arts. 72 e seguintes, da LC nº 75/93.;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 105-A da Lei das Eleições (Lei n.º 9.504/1997), os procedimentos previstos e regulados na Lei
7.347/1985 não são aplicáveis em matéria eleitoral, o que afasta a possibilidade de se instaurar Inquérito Civil nestes casos, inclusive, segundo
jurisprudência ainda majoritária o TSE;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, previsto e disciplinado na Portaria PGE nº 01/2019, é o instrumento adequado para
viabilizar a consecução de atividade-fim, conforme art. 78, da referida Portaria;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar
preventivamente, notadamente acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de candidaturas por Partidos e Coligações nas
Eleições 2020;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de acompanhar a legalidade do processo de escolha e
registro de candidaturas por Partidos e Coligações nas Eleições 2020.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1. Registre-se o presente procedimento em sistema próprio;
2. Comunique-se, via meio eletrônico, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) da
instauração do presente procedimento, encaminhando cópia desta peça inaugural;
3. Junte-se a Recomendação que segue anexo, promovendo-se as devidas notificações.
4. Dê-se publicidade a presente instauração encaminhando-se cópia desta Portaria para publicação no Diário Oficial Eletrônico.
Cumpra-se.
Jaicós-PI, 02 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ELEITORAL Nº 03/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020
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, através de sua representante abaixo-assinada, em exercício junto à 19ª Zona Eleitoral na Comarca de
Jaicós/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
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 19ª Zona Eleitoral (Jaicós/PI, Campo Grande do Piauí/PI, Massapê/PI e Patos do Piauí/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 e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do
MPPI e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e aos blogues locais, para ampla divulgação.
Jaicós-PI, 31 de agosto de 2020
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral da 19ª ZE/PI
PORTARIA ELEITORAL Nº 03/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 19ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante abaixo-assinada, em exercício junto à 19ª Zona Eleitoral na Comarca de
Jaicós/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;
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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 03 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 19ª Zona Eleitoral de Jaicós 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;
Expedição de ofício para que notifique todos partidos políticos e candidatos pertencentes aos municípios que abrangem à 19ª Zona Eleitoral do
Piauí (Jaicós/PI, Campo Grande do Piauí/PI, Massapê/PI e Patos do Piauí/PI), acerca da Recomendação indicada no item "3".;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as Sras. Neidiane Martins Meneses e Brena da Silva Pinheiro, assessoras da
Promotoria de Justiça de Jaicós, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr.
Procurador Regional Eleitoral no Piauí;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Promotoria de Justiça de Jaicós-PI, a fim de
conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Jaicós-PI, 31 de agosto de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral da 19ª ZE/PI
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