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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ13374
PORTARIA PGJ/PI Nº 1627/2020
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 o despacho exarado nos autos do
Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0378.0005262/2020-82,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO, titular da Promotoria de Justiça de Palmeirais, respondendo
cumulativamente pela 47ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no processo nº 0016845-54.2010.8.18.0140, em trâmite na 8ª
Promotoria de Justiça de Teresina, em razão de arguição de suspeição do Promotora de Justiça Cláudio Bastos Lopes.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1628/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho exarado nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0010.0005069/2020-46,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA, AIRTON ALVES MENDES DE MOURA e ANTONIO MARCOS PESSOA,
para integrarem a comissão responsável pela avaliação de comprovação do estado de conservação dos veículos antieconômicos de propriedade
da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, bem como o valor dos mesmos que funcionará como lance mínimo para possível leilão.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1629/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a importância do regime de suprimento de fundos para o pagamento de despesas excepcionais, de pequeno vulto, bem como
outras despesas urgentes e inadiáveis, desde que devidamente justificada a inviabilidade da sua realização pelo processo normal de despesa
pública;
CONSIDERANDO o Ato PGJ Nº 350/2013, que dispõe sobre o Manual de Suprimentos de Fundos do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO as indicações dos Promotores de Justiça Diretores de sede em atendimento à solicitação contida no OFÍCIO-CIRCULAR Nº
15/2020/PGJ/MPPI,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem a função de Supridor de Fundos do Ministério Público do Estado do Piauí, nas
respectivas sedes de Promotorias de Justiça, no exercício financeiro de 2020.
SEDE

SUPRIDOR DE FUNDOS

MATRÍCULA

01

VALENÇA DO PIAUÍ

ANA CLARA AMORIM SANTOS SOARES

400

02

PIRIPIRI

JOAQUIM URQUIZA DE CARVALHO FILHO

172

03

CAMPO MAIOR

LAÍZA DOS SANTOS CARVALHO

395

04

UNIÃO

GABRIELA KARPEJANY PEREIRA SOUSA

15501

05

PEDRO II

JOELINY FERNANDES DE SOUSA

390

06

ÁGUA BRANCA

EDUARDO RIBEIRO LOPES

398

07

FLORIANO

CARLOS EDUARDO SILVA CHAGAS

15383

08

JOSÉ DE FREITAS

RICARDO DE PÁDUA CÍCERO ALVES DE ALENCAR

15289

09

BATALHA

VALÉRIA MARIA FONTENELE DE OLIVEIRA

15360

10

URUÇUÍ

JOÃO HENRIQUE ALVES DA SILVA

397

11

BOM JESUS

LIDIANE CRISTINA REZINO CEDRAZ

1515

12

LUÍS CORREIA

MARIANE KATRINE GOMES DE ARAUJO BARRETO, ASSESSORA DE PROMOTORIA

15116

13

BARRAS

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA

388

14

PARNAÍBA

RICHARDSON SOARES MOUSINHO

330

15

LUZILÂNDIA

FELIPE DA COSTA DE SOUZA

15248

16

ESPERANTINA

STÉFANI PORTELA GOMES

396

17

AMARANTE

RAUL PIANCÓ DE OLIEVIRA

15670

18

ALTOS

RYLENE BORGES RIBEIRO

324

19

REGENERAÇÃO

LUIZ AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

15250

20

BARRO DURO

BRENDA MACEDO CORREIA

15655

21

MARCOS PARENTE

NATANAEL DA COSTA SOUSA

15508

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1630/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 269/2020/CLC, no Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0010.0004773/2020-84,
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor AÍRTON ALVES MENDES DE MOURA, matrícula nº 307, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí e a empresa EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI LTDA, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº 13.622.580/0001-09, (Contrato nº 17/2020), cujo objeto é a aquisição de material permanente (cadeiras e poltronas), com montagem
inclusa.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1631/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
requerimento formulado pelo Promotor de Justiça Luciano Lopes Sales, protocolo e-doc nº 07010085401202011,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor SALMIR LUSTOSA ARRAIS JÚNIOR, Assessor da Promotoria de Justiça de Avelino Lopes, matrícula nº 15494, para
deslocamento ao Município de Teresina-PI, dias 16 e 17 de setembro de 2020, para obtenção de certificado digital.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1632/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
solicitação formulada pela Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais, Dra. Luana Azerêdo Alves,
protocolo e-doc nº 07010085421202084,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor PABLO KELSON VERAS GOMES, Técnico Ministerial, matrícula nº 167, para exercer, sem prejuízo de suas funções, as
atribuições atinentes ao cargo de Oficial de Gabinete (CC-02), em substituição ao servidor GLAUCO VENTURA ALVES NERI, Técnico
Ministerial, matrícula nº 237, lotado junto ao CAOCRIM/MPPI, durante as férias deste, no período de 14 de setembro a 03 de outubro de 2020,
com efeitos retroativos ao dia 14 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1633/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
deferimento da solicitação contida no Ofício nº 12/2020, da Junta Recursal do PROCON - JURCON/MPPI, protocolo e-doc nº
07010085516202014,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades os Promotores de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO e
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA para participarem da sessão da Junta Recursal da PROCON - JURCON/MPPI, dia 25 de setembro de
2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1634/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Ofício n° 018/2020-MPPI/2PJB (protocolo e-doc nº 07010085398202028),
RESOLVE
REVOGAR a designação do servidor FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA, matrícula nº 388, para auxiliar o Grupo Regional de
Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 em Teresina, contida no Portaria PGJ/PI nº 947/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1635/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0378.0005289/2020-32,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL
OEIRAS/PI
SETEMBRO/2020
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

19

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Andreza Rodrigues Bezerra*

20

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Andreza Rodrigues Bezerra*

26

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Moreira de Araújo*

27

2ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Amanda Moreira de Araújo*
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*Substituição de servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1636/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0378.0005231/2020-46,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL
PICOS/PI
SETEMBRO/2020
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

Promotoria de Justiça de Simões

Neidiane Martins Meneses*

13

Promotoria de Justiça de Simões

Neidiane Martins Meneses*

*Substituição de servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1637/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer CRH, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 9.21.0378.0005171/2020-17,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL
TERESINA/PI
SETEMBRO/2020
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

Promotoria de Justiça de Água Branca

Carlos Eduardo Ramos da Silva*

*Substituição de servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

1.2. EDITAL PGJ13383
EDITAL PGJ/PI Nº 20/2020
A Procuradora-Geral de Justiça, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por intermédio do Ofício nº 221/2020;
CONSIDERANDO o disposto no Ato PGJ/PI nº 606/2016, que disciplina a participação de Promotores de Justiça em mutirões, projetos da Justiça
Itinerante e outros similares, faz saber que se encontram abertas inscrições aos Promotores de Justiça interessados em atuar na Justiça
Itinerante, que será realizada nesta capital - na sede da justiça itinerante de Teresina.
I - DAS INSCRIÇÕES
I.1. O pedido de inscrição será dirigido à Procuradora-Geral de Justiça, por meio eletrônico, no endereço secretariageral@mppi.mp.br, no prazo
de 03 (três dias) úteis após a publicação do presente edital no Diário oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, instruído com certidão da
Secretaria das Varas perante as quais o interessado atue, comprovando a inexistência de intimação para audiências ou designação para
participar de sessões do Tribunal do Júri no período.
II - DO EVENTO
Local

Período

Vagas

Fórum Central da comarca de Teresina - Teresina/PI
Obs: não haverá atendimento ao público. A atuação será restrita aos processos já autuados.

18 e 25 de setembro de 2020
02, 09 e 16 de outubro de 2020

1

III - DA ESCOLHA E DA INDICAÇÃO
III.1. Encerrado o prazo de inscrição caberá à Procuradora-Geral de Justiça designar os membros que participarão do evento, escolhendo
preferencialmente os Promotores de Justiça com menor quantidade de participação em mutirões, projetos da Justiça Itinerante e outros similares.
III.2 Inexistindo inscritos em quantidade suficiente, a Procuradora-Geral de Justiça designará, de ofício, os Promotores de Justiça.
Teresina, 14 de setembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI13372
NOTÍCIA DE FATO Nº 38/2019/PJR-MPPI (SIMP Nº 001249-170/2019)
CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N°13/2020/PJR-MPPI
PORTARIA Nº 19/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas funções
constitucionais, com fundamento nos arts. 129, incisos II e III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93,
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04/07/2017, a
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instauração e instrução dos procedimentos administrativos é de responsabilidade dos órgãos de execução para acompanhamento de políticas e
instituições públicas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 38/2019/PJR-MPPI, SIMP Nº 001249-170/2019, em tramitação nesta Promotoria de Justiça, que trata de
denúncia registrada no DIQUE 100 (DIREITO HUMANOS), encaminhada a este Órgão Ministerial noticiando que Marinete Muniz da Silva - 44
anos, (pessoa com deficiência), residente e domiciliada na Rua Paraíba, nº 260, Bairro Bela Vista, Regeneração/PI, é abusada fincanceiramente,
bem como vem sofrendo agresão física, psicológica e negligenciada pelo filho Eduardo.
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do acompanhamento da situação em comento, conforme relatório realizado pela Equípe
Técnica do Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS - vide fls. 21/23;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pelo art. 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, é o instrumento adequado para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis; e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO as disposições constantes no Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/15.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 38/2019/PJR-MPPI (SIMP 001249-170/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 13/2020/PJRMPPI, visando dar continuidade à apuração dos fatos acima mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
AUTUAÇÃO do Procedimento Administrativo, com registro no livro apropriado;
PUBLICAÇÃO e REGISTRO desta Portaria no mural da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de
Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público; e
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao CREAS requisitando que encaminhe a este Órgão Ministerial, até o último dia útil de cada mês, Relatório de Visita
Domiciliar para fins de acompanhamento do caso.
Nomeia-se a Assessora de Promotoria, Thamyres Lima dos Santos - mat. n° 15.521, e o Assessor de Promotoria, Luiz Augusto Soares Santos,
mat. n°15.240, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 13 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 06/2019 (SIMP Nº 000096-231/2019)
CONVERSÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N°14/2020/PJR-MPPI
PORTARIA Nº 20/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas funções
constitucionais, com fundamento nos arts. 129, incisos II e III da Constituição Federal, e art. 37 da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 06/2019 (SIMP 000096-231/2019) originária da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí, esta agregada
a PJ de Regeneração/PI, instaurada a partir de expediente encaminhado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí - ADAPI
noticiando que, após fiscalização realizada no município de Angical do Piauí-PI constatou o uso indevido de agrotóxicos na zona urbana, sendo
notificados os usuários e orientados acerca do uso correto dos produtos;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do acompanhamento da situação em comento, objetivando a prevenção de futuros agravos a
saúde da população pelo uso indevido de agrotóxicos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pelo art. 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, é o instrumento adequado para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis; e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO as disposições constantes na LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 06/2019/PJR-MPPI (SIMP 000096-231/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 14/2020/PJRMPPI, visando dar continuidade à apuração dos fatos acima mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
AUTUE-SE o procedimento administrativo, procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data de instauração deste;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí - ADAPI, na pessoa de Francília Vilarinho Santos Barbosa
(Engenheira Agrônoma - CREA 190.090.468-3), REQUISITANDO que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, informe este Órgão Ministerial se a
problemática referente ao uso indevido de agrotóxicos no município de Angical do Piauí fora solucionada, caso negativo, encaminhar novo
Relatório acerca do caso;
NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. Nº 15.521, e o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. n° 15.240, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, para conhecimento, conforme
determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
PUBLICAÇÃO e Registro desta Portaria no mural da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de
Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
Após autuação, registro e cumprimento do despacho, esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências instrutórias.
Cumpra-se.
Regeneração, 13 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotoria de justiça
PORTARIA Nº 21/2020/PJR-MPPI
(CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2020 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO/PI)
A Dra. VALESCA CALAND NORONHA, Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, no uso de suas
atribuições legais, e:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna, que trata dos princípios da Administração Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88), bem como o funcionamento
contínuo e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI;
CONSIDERANDO que, na data de 29.01.2020, por meio do Ofício nº 32/2020/PJR-MPPI, esta Promotoria de Justiça solicitou a Corregedoria
Geral do MP-PI autorização para realizar a Correição Interna Ordinária da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI no mês de Abril de 2020,
pelos motivos expostos em sobredito Ofício;
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CONSIDERANDO que, na data de 23.04.2020, esta Promotoria de Justiça solicitou novamente a Corregedoria Geral do MP-PI novo prazo para a
realização da Correição Ordinária da Promotoria de Justiça de Regeneração de 2020, haja vista o período de Pandemia vivenciada;
CONSIDERANDO que, na data de 24.04.2020, a Corregedoria-Geral do MP-PI informou esta Promotoria de Justiça sobre o DEFERIMENTO da
solicitação de adiamento para realização da correição interna pelo prazo de 30 DIAS após o retorno das atividades presenciais da unidade;
CONSIDERANDO o ATO PGJ Nº 1022/2020, em seu art. 6º, estabelece que "o retorno às atividades presenciais no âmbito estadual do MPPI
ocorrerá de forma gradual, a partir de 10 de agosto de 2020, data a partir da qual serão implementadas as regras e medidas previstas neste
Ato, observando-se os indicadores epidemiológicos nos municípios ou nas regiões onde estão localizados os órgãos ministeriais";
CONSIDERANDO a Portaria Nº 2121/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 14 de julho de 2020, em seu art. 6º, estabelece que "os processos judiciais
e administrativos que tramitem em meio físico terão os prazos processuais retomados, a partir do dia 24 de agosto de 2020. Parágrafo único.
Os prazos processuais dos feitos enquadrados no caput serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo
restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (§1º do art. 3º. da Res. 314/2020 - CNJ c/c art. 221, CPC)";
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça, RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o dia 23 de setembro de 2020, às 8:00h, na Sede da 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração, localizada na Avenida Osório
Batista, 435, Centro, Regeneração-PI, para início dos trabalhos da CORREIÇÃO INTERNA ANUAL na referida Promotoria de Justiça, que
compreenderá o período de 23 de Setembro de 2020 a 02 de Outubro de 2020.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça, Dra Valesca Caland Noronha, e será assessorada pelos servidores
Luiz Augusto Soares dos Santos, Thamyres Lima dos Santos e Iristania Pereira de Araújo Nascimento, e compreenderão o período de 23 de
Setembro de 2020 a 02 de Outubro de 2020, no horário de 07h30min às 14h30min, nas dependências da 1ª Promotoria de Justiça de
Regeneração/PI.
Art. 3º. A presente Correição Interna Anual deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de
Justiça, servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata
de encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 4º. Durante o período de Correição Interna Anual será fixada, no mural desta Promotoria de Justiça, a informação clara e destacada de que a
1ª Promotoria de Justiça de Regeneração/PI se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - Examinar os arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração, colhendo relatório
dos atos praticados;
II - Adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização dos serviços;
III - Identificar todos os procedimentos extrajudiciais em tramitação na 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração, elaborando relação contendo o
número do procedimento, o assunto e as partes envolvidas;
IV - Elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
V - Preencher os anexos I a XI do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 001/2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração
durante a correição.
Art. 6º. Cópia do relatório conclusivo, instruída com as planilhas constantes dos anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de Janeiro
de 2017, será enviada à Procuradoria Geral de Justiça e à Corregedoria Geral do Ministério Público.
Art. 7º. Determinar que seja cientificado da presente Correição Ordinária a Exma. Sra. Procurador-Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria
Mendes de Moura, o Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, o MM. Juiz de Direito que atua perante a Vara
Única da Comarca de Regeneração, Dr. Alberto Franklin de Alencar Milfont, bem como que seja dada publicidade da realização dos trabalhos
correicionais da 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração através da publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piauí.
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Regeneração, 14 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 17/2019/PJA-MPPI (Simp nº 000298-231/2019)
Noticiado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO/PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc...
Trata-se de Notícia de Fato nº 17/2019/PJA-MPPI (SIMP 000298-231/2019) originária da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria
Agregada a PJ de Regeneração/PI), instaurada na data de 08.07.2019 a partir de denúncia anônima dando conta de que "A falta de merenda
escolar ocorre com frequência e, ressalta que quando é disponibilizada, geralmente é de má qualidade.".
Instado a se manifestar, o Município apresentou resposta com apresentação de documentos - vide fls. 10/44, vejamos:
Faz saber que os processos para compra de merenda são feitos através de licitação Pregão Presencial de parte dos produtos da Merenda e
através de chamada pública direcionada para agricultura familiar.
Conforme consta no contrato firmado entre a Prefeitura/Secretaria de Educação e Francisco das Chagas Batista da Silva Junior - ME - TDB DISTRIBUIDORA o valor licitado foi de 366.350,00 (trezentos e sessenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais para aquisição de gênero
alimentício) Portaria nº 488, de 13/09/2012), normal e para chamada pública para compra de produtos especiais estão contidos no Edital da
Chamada Pública.
Como se trata de merenda escolar e para preservar o prazo de validade haja vista, que entre os alimentos são muitos os perecíveis, tais
como banana, abóbora, tomate, cheiro verde, melancia, milho e outros, as compras são feitas parceladas tanto na compra de produtos
normal, bem como, da agricultura familiar e com base no cardápio feito por nutricionista.
Os alimentos não perecíveis e que tem prazo de validade maior são comprados em quantidade maior, mas sempre com base no
cardápio elaborado pela nutricionista que adapta conforme a oferta de produtos locais.
Em anexo, documentação comprobatória das atividades de compras, cardápio e outras informações concernentes ao caso.
Com os esclarecimentos, vieram fotografias dos alimentos adquiridos pela administração pública fornecidas para merenda escolar dos alunos da
rede municipal de ensino de Jardim do Mulato-PI, bem como documentação relativa aos contratos celebrados mediante processo licitatório.
Certidão de recebimento dos autos provenientes da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí (Promotoria agregada a PJ de Regeneração/PI) FLS. 46.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
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II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, o noticiante alegou a falta de merenda escolar frequente nas escolas do município, bem
como ressaltou que, quando é disponibilizada, geralmente é de má qualidade. Todavia, tal reclamação veio desprovidas de elementos de prova.
Este Órgão Ministerial, ao realizar diligências, verificou a existência de contrato celebrado pelo município mediante processo licitatório
(modalidade pregão presencial e chamada pública) para aquisição de alimentos para merenda escolar, bem como os alimentos
entregues pelos fornecedores demonstram ser de boa qualidade, conforme se pode verificar por meio de fotografias colacionada aos
autos.
Dessa forma, verifica-se que inexistem elementos concretos que se prestem a fundamentar a abertura de uma investigação. Sendo
assim, não se justifica a instauração de procedimento ou inquérito civil, por se tratar de narrativa desacompanhada do mínimo lastro
probatório, restando ausentes os fundamentos que indiquem fato concreto a ser apurado.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DO EXPOSTO, em vista da inexistência de elementos mínimos para dar início a uma investigação, este Agente Ministerial promove o
encerramento e arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração, 15 de Setembro de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

2.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI13373
Portaria nº /2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000006-342/2019 em Procedimento Administrativo nº 000006-342/2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000006-342/2019 para acompanhar a execução do projeto de reforma e revitalização
da Fábrica de Laticínios dos Campos, localizada em Campinas do Piauí.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
II- Solicite-se do Secretário Estadual de Cultura informações atualizadas acerca da execuação da reforma e revitalização da Fábrica de Laticínios
dos Campos, localizada em Campinas do Piauí;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como se afixe no mural da Promotoria do Fórum local;
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 14 de janeiro de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI13375
Inquérito Civil nº 008/2019
SIMP 000086-310/2019
Objeto: FECHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR VITÓRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Investigado: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça relativo a apuração em relação ao fechamento da Unidade
Escolar Vitório Ferreira de Oliveira, diante da apresentação de reclamações fornecidas por moradores da localidade Grajau, sob o argumento de
que seus filhos foram transferidos para Unidade Escolar sita na localidade São José, que dista uns 20 km.
Foram realizadas várias diligências, e, embora o ente público municipal tenha respondido as solicitações, este não apresentou a manifestação do
Conselho Estadual de Educação, bem como, é patente que a comunidade escolar é contrária ao fechamento da Unidade Escolar Vitório Ferreira
de Oliveira.
Diante do que foi apurado, promoveu-se demanda judicial (ação civil pública).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando seja desfeita a nucleação e reativada
a Unidade Escolar Vitório Ferreira de Oliveira, a qual foi declarada como fechada - processo nº 0800763-75.2020.8.18.0135.
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;
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4) Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC;
5) Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 14 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 014/2020
SIMP 000116-310/2020
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após recebimento de relatório do Conselho Tutelar de João Costa mencionando suposta situação de
vulnerabilidade das crianças Y. A. P., Y. A. P. e M. A. P.
Foram solicitadas novas informações ao Conselho Tutelar diante da não localização do paradeiro das crianças e da genitora pelo CRAS de João
Costa.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Analisando detidamente verifica-se, através do relatório, mero descontentamento do genitor, sob a alegação de que a mãe vem criando
obstáculos para o exercício do direito de visitas.
Vê-se, portanto, que o objeto da presente Notícia de Fato versa sobre interesse particular, cujo objeto não se encontra tutelado pelo Ministério
Público, devendo a pessoa que se sinta prejudicada buscar a intervenção do Poder Judiciário, através de Advogado ou da Defensoria, para
resguardar o exercício de seus direitos.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, 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, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 14 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: ANÔNIMO
ASSUNTO: IRREGULARIDADE EM TESTE SELETIVO PARA PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se da reclamação encaminhada anonimamente pelo e-mail funcional desta Promotoria de Justiça, contestando a realização de prova
objetiva agendada pelo Município de São João do Piauí para o dia 27/09/2020, relativo ao concurso público municipal.
É sabido que tanto no âmbito estadual, como no âmbito municipal há regramento estabelecendo a flexibilização de atividades não essenciais,
inclusive, havendo protocolo para o retorno de atividades presenciais, como o retorno gradual das atividades escolares.
Registre-se, ainda, que se encontra instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça procedimento administrativo em que vem acompanhado as
fases do concurso, tendo sido requisitado ao Município a existência de estudo ou protocolo para a realização de atividades presenciais nas fases
do concurso.
Assim sendo, o pedido de adiamento insere-se no âmbito do interesse individual, fugindo da atribuição desta Promotoria de Justiça. Registro que
caso se sinta lesada ou ameaçada em seus direitos, o interessado deve buscar o Poder Judiciário, através de Advogado ou Defensor Público
(caso não possua recursos para contratação de Advogado), conforme garante a Constituição Federal brasileira.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, § 4º, estatui que a instauração da Notícia de Fato será
indeferida "quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for
incompreensível".
Pela denúncia, percebe-se um inconformismo com o agendamento da prova objetiva para o final do corrente mês. Quanto aos aspectos
sanitários, cumpre registrar a existência de acompanhamento do trâmite do concurso público, através de Procedimento Administrativo instaurado,
onde foi solicitado se as atividades presenciais do certame está obedecendo às normativas editadas por Estado e Município.
Assim sendo, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra-se previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de comunicar o noticiante por se tratar de reclamação anônima.
Publique-se. Após arquive-se.
São João do Piauí/PI, 14 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 131/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 058/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São João do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
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colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João do Piauí-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de São João do Piauí-PI ter um contingente treinado e capaz de
combater os incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas
de combate de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de São João do Piauí-PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, a adoção das seguintes medidas, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de são joão do Piauí-PI, com o objetivo
de atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de São João do Piauí-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo
Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a
Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
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 segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público - DOEMPI e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 15 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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RECOMENDAÇÃO Nº 130/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 058/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São João do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João do Piauí-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 há conhecimento da utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São João
do Piauí-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de São João do Piauí-PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo para a
queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem, exclusivamente, de
técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora 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.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público - DOEMPI e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 15 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 129/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 058/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São João do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João do Piauí-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 há conhecimento da utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de São João
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do Piauí-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o preconizado no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
RESOLVE
RECOMENDAR aos Sindicatos e Associações Rurais de São João do Piauí-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 segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público - DOEMPI e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí/PI, 15 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 128/2020
O641 740 383 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 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 058/2020, com o objetivo
de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São João do Piauí-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de São João do Piauí-PI, com número expressivo de queimadas,
colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de São João do Piauí-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
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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 São João do Piauí-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a
adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), conforme minuta de projeto de lei anexa;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis pertinentes, localizadas no município,
especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para
orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no
âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação, observando-se o período de
conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a 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 segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível no Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a todos os portais de internet,
rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se à publicação a presente Recomendação.
São João do Piauí-PI, 15 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 106/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios de Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade
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e Impessoalidade;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a NOTÍCIA DE FATO instaurada, registrada sob o nº 221/2019 (SIMP 001926-310/2019), a partir do recebimento de ofício
apresentado por Vereadores do Município de São João do Piauí no qual relatam que a empresa contratada para realizar as obras de saneamento
básico no Município está deixando as ruas, travessas e avenidas da cidade bastante danificadas, dificultando o tráfego de veículos e transeuntes;
CONSIDERANDO a resposta apresentada pelo Município de São João do Piauí que a empresa BM ENGENHARIA LTDA foi a vencedora do
procedimento licitatório e que a obra se encontra paralisada em virtude da pandemia e que esta já foi notificada para reinício, sob pena de
rescisão contratual;
CONSIDERANDO a necessidade de se verificar se o Município vem fiscalizando a realização da obra, bem como das irregularidades
apresentadas pelos edis, e da exigência, diante do poder fiscalizatório, de que se cumpra com fidedignidade o objeto contratado;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato não é instrumento hábil para apuração das irregularidades apontadas, bem como apurar a práticas de
atos ilícitos e de improbidade administrativa resultante dos fatos apresentados pelos Vereadores do Município de São João do Piauí;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
DETERMINO:
01 - CONVERSÃO da NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o nº 221/2019 (SIMP 001926-310/2019) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização da seguinte diligência:
a) Oficie-se ao Município de São João do Piauí para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a esta Promotoria de Justiça se ocorreu fiscalização
sobre as obras já realizadas pela empresa BM ENGENHARIA LTDA e, em caso afirmativo, responder as seguintes indagações: 1) Foram
observadas trechos danificados, como sem asfalto e calçamento irregular; 2) Existem entulhos em vias de trânsito;
b) Em igual prazo, requisite-se ao Município: 1) a quem compete a fiscalização da realização da obra, indicando além do órgão a pessoa física
que possui tal responsabilidade; 2) cópia da notificação do Município para o reinício das obras.
04 - Nomeio o assessor Lázaro Ferreira Borges para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público,
conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Proceda-se à comunicação da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público ao Conselho Superior
do Ministério Público e ao Centro de Apoio de Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Proceda-se com a publicação desta Portaria no Diário da Justiça.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 15 de setembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI13376
PORTARIA Nº 127/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e a
Sra. MARIA DO LORETO LOPES SOARES, visando a regularização da posse de um animal silvestre, notadamente de uma ave araravermelha, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado das obrigações assumidas, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93,
art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção da coletividade;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, cujo objeto é fiscalizar e acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o
Ministério Público Estadual e a Sra. MARIA DO LORETO LOPES SOARES, visando a regularização da posse de um animal silvestre,
notadamente de uma ave arara-vermelha, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado das
obrigações assumidas, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso. , DETERMINANDO, desde
já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos (TAC), registrando-se em livro próprio, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI
e ao CAOMA/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Página 13

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 718 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Setembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 16 de Setembro de 2020

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 10 de setembro de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

2.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI13378
Ref. à Notícia de Fato nº 23/2020
SIMP 000027-306/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada no dia 22 de abril de 2020, à luz da petição anônima encaminhada a este Órgão de execução pela
Ouvidoria do MP-PI, segundo a qual a denunciada Maria Gorete de Sales Carvalho estaria acumulando cargos públicos de enfermeira PSF nos
municípios de Luzilândia, Madeiro, e diretora do HEMOPI de Teresina.
Segundo o relato inicial, a referida estaria acumulando 110 horas semanais no período de 07/2010 a 02/2019, sendo 40h de PSF em
Luzilândia/PI, 40h no Hospital de Luzilândia e 30h no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Teresina/PI. Ainda relata que no portal da
transparência da Prefeitura Municipal de Madeiro contém dados, a partir de 2017, onde poderia ser encontrados pagamentos para Maria Gorete
de Sales Carvalho, por serviço de enfermeira do Programa Saúde da Família, mas tal vínculo não constaria no CNES.
Instada a se manifestar, a demandada reconheceu que realmente era servidora contratada pelo Estado do Piauí, para exercer inicialmente o
cargo de Enfermeira 30h, no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, tendo entrado em exercício em 08/02/1994 e término do vínculo com o
estado em 2015, diante de demissão pelo então chefe do executivo estadual.
Lado outro, esclareceu que seu vínculo com HEMOPI decorreu de uma experiência de estágio e capacitação nesse órgão, no ano de 2001,
oportunidade em que teria sido convidada a exercer função gratificada de chefe do HEMOPI do HEGB, uma extensão do laboratório do HEMOPI
de Teresina/PI, onde teria ficado nessa função até o ano de 2009, quando teria sido exonerada, ocasião em que continuaria como enfermeira do
referido hospital até 13/02/2015.
No que tange aos cargos de enfermeira PSF nos municípios de Luzilândia e Madeiro, reconheceu que acumulou os referidos cargos entre os ano
de 2016 a 2017, mas diante de hipótese legal e constitucional, por acumular dois cargos privativos de profissionais da saúde. Informou que
ingressou nos quadros do município de Luzilândia em 1999, como contratada, e em 2011 como efetiva, em decorrência de aprovação em
concurso público.
Por fim, a demandada requer deste Órgão Ministerial o reconhecimento de direito adquirido quando da investidura dos cargos não passíveis de
acumulação, e da prescrição administrativa de possível ato de improbidade, decorrente da acumulação ilegal de cargos públicos. Em relação a
esse último, sustentou que a suposta acumulação de mais de dois cargos (enfermeira e chefe do HEMOPI) ocorrera há mais de onze anos, uma
vez que teria sido exonerada do HEMOPI no ano de 2009.
É o breve relatório.
Depreende-se da resposta e dos documentos reunidos, que a demandada teria exercido o cargo de enfermeira contratada pelo Estado do Piauí
(1994-2015), enfermeira contratada pelo município de Luzilândia (1999-2011), tornando-se efetiva nesse em 2011, e um cargo ou função de
diretora do HEMOPI, no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco (2001-2009).
Em suma, a demandada teria acumulado dois cargos de enfermeiro, e mais um cargo/função de diretor no HEMOPI.
Pois bem. Quanto à acumulação dos dois cargos de enfermeiro, tal fato não provoca maior esforço valorativo, eis que a Constituição Federal é
clara ao dispor da possibilidade de acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, quando houver compatibilidade de horários.
Não obstante, verifica-se que a demandada, além de supostamente ter acumulado dois cargos privativos de profissionais da saúde, também teria
acumulado mais um cargo ou função de direção, por extensão, vinculado ao HEMOPI de Teresina, no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco Luzilândia.
Ocorre que a função de confiança é exclusiva para pessoa ocupante de cargo efetivo, não sendo permitida para cargo comissionado/contratado,
pois a Constituição não estabeleceu a extensão daquela para esses cargos, portanto, a contrario sensu, é vedada tal acumulação.
Ademais, o inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal dispõe que, a proibição de acumular cargos públicos estende-se a empregos e funções,
e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.
Vê-se, portanto, que a demandada teria acumulado dois cargos públicos, e mais um cargo ou função de confiança, passando a exercer,
concomitantemente, 03 (três) vínculos com órgãos e entidades distintas.
Todavia, no ano de 2009, a reclamada passaria a não mais exercer a função de diretora do HEMOPI, já que teria sido exonerada desse cargo ou
função, passando a ocupar apenas os cargos de enfermeira junto ao Estado e ao Município de Luzilândia.
Nesse caso, resta patente a hipótese de prescrição dos atos ilícitos decorrentes de improbidade administrativa, haja vista o transcurso do tempo,
pois já se passaram mais de 10 anos em que teriam sido realizados os atos ilícitos e que a denunciada deixou o cargo cuja acumulação seria
ilegal.
Nessa perspectiva, transcrevemos o art. 23, I, da Lei 8.429/92:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; Grifou-se.
Com efeito, o ato de improbidade relativo ao acúmulo ilegal de cargos públicos está prescrito, pois, a partir de 2009, a reclamada passaria a
ocupar apenas dois cargos privativos de profissionais da saúde, já que teria sido exonerada do cargo/função de diretora do HEMOPI.
Nesse caso, a pretensão do Estado ainda permaneceria válida, para efeitos de responsabilização por improbidade administrativa, até o ano de
2014, o que de fato não ocorreu.
Logo, a reclamada permaneceu ocupando apenas dois cargos privativos de profissionais da saúde (enfermeira), tornando-se lícita, em tese, a
acumulação.
Destaca-se, por final, que o término do vínculo da reclamada com o estado encerrou em 2015, devido ao fato de a mesma ter sido exonerada do
cargo de enfermeira do Hospital Gerson Castelo Branco, passando a ocupar, então, apenas um cargo de enfermeira junto ao Município de
Luzilândia.
Acumulações indevidas, posteriores ao período em questão, não foram evidenciadas.
Ante o exposto, determino o seguinte:
o arquivamento da Notícia de Fato, na forma prevista no Art. 4º, I, da Resolução CNMP nº 174/2017, em razão de os fatos narrados já se
encontrarem resolvidos, uma vez fulminados pelo fenômeno jurídico da Prescrição, no que tange aos atos de improbidade administrativa
supostamente praticados pela Reclamada.
Por se tratar de denúncia apócrifa, protocolada na Ouvidoria do MP-PI, deixo de cientificar eventual interessado desta decisão.
Não obstante, publique-se, para efeitos de eficácia da presente, no Diário Eletrônico do Ministério Público.
Luzilândia, 14 de setembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI13380
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03.2020 (SIMP 000191-142/2020)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 03/2020 instaurado por essa Promotoria de Justiça acompanhar e fiscalizar a realização de testagem
obrigatória dos integrantes dos órgãos de segurança pública em atividade nos municípios de União e Lagoa Alegre logo após a Nota Técnica NT pela SESAPI, datada de 23/04/2020,que dispõe sobre os testes rápidos para COVID-19, inclusive para os profissionais de segurança pública.
Foram expedidos ofícios às Secretarias municipais de saúde de União e Lagoa Alegre solicitando informações sobre o acatamento da nota
técnica e a quantidade de testes de Covid-19 destinados à testagem dos agentes de segurança pública que atuam nos municípios.
Em respostas, o órgão de saúde de Lagoa Alegre informou que "[...] recebeu um total de 60 (sessenta) testes de Covid-19, sendo 20 (vinte) no
dia 16/04/2020 e 40 (quarenta) no dia 08/05/2020. Assim, foram realizados 18 testes em profissionais da saúde, 01 em policial e 11 em
pacientes.". Já a secretaria de União/PI comunicou que recebeu o total de 500 (quinhentos) testes rápidos oriundos da Secretaria Estadual de
Saúde do Piauí, destes, 100 (cem) testes foram destinados à testagem dos agentes de segurança pública que atuam no município e, também
que, até o presente momento, foram realizados 54 (cinquenta e quatro) testes em agentes de segurança pública.
Assim, verifica-se que os municípios receberam testes da SESAPI e disponibilizou aos agentes de segurança pública o acesso ao aludido exame,
não havendo, até a presente data, nenhuma reclamação formal sobre dificuldade de acesso aos exames.
Assim restou verificado a regularidade no serviço de testagem aos agentes de segurança pública, não havendo necessidade de prosseguimento
do presente procedimento atingido sua finalidade.
Diante do exposto, tendo em vista o cumprimento da Nota técnica da SESAPI, de 23/04/2020, determino o Arquivamento deste Procedimento
Administrativo com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme disciplina o art. 12 da Resolução 174/2017 do
CNMP.
Dispensa-se a notificação de interessado, por ter sido instaurado por dever de ofício.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Cumpra-se.
União/PI, 11 de setembro de 2020.
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça

2.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13381
INQUÉRITO CIVIL Nº 38/2020
SIMP 000092-107/2020
Portaria n.º 63/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo município de Oeiras/PI, relacionadas a pagamentos indevidos a
empresa JR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, CNPJ 29.477.799/0001/93, de titularidade de Suely de Azevedo Santos Brito, CPF
043.880.634-44, servidora comissionada para o cargo de Coordenador - I da Secretaria Municipal da Educação, ausente procedimento
licitatório específico, bem como ferindo o art. 125, IX do Estatuto do Servidor Público Municipal e o art. 9º, III da Lei 8.666/93 RESOLVE,
nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Tatiana Melo de Aragão Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público, enviando-lhes cópias da presente;
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 pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
REQUISITE-SE à Prefeitura Municipal de Oeiras, na pessoa de José Raimundo de Sá Lopes, no prazo de 10 (dez) dias, informações e/ou
documentos acerca de procedimento licitatório específico (tomada de preço ou dispensa de licitação), bem como o respectivo contrato firmado
com a empresa JR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, CNPJ nº 29.477.799/0001-93, de titularidade de Suely de Azevedo Santos Brito,
durante os anos de 2018, 2019 e 2020, com o encaminhamento de todas as Notas de Empenho, Ordem de Pagamento e Notas Fiscais emitidas
em favor da respectiva empresa no período citado.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 11 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

2.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-PI13382
Recomendação - Munícipes - Proibição de queima de lixo
RECOMENDAÇÃO Nº 22/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-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 Jerumenha-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Jerumenha-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Jerumenha-PI, com ocorrência recente de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente, conforme vídeos que circulam nas redes sociais;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Jerumenha-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
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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
Jerumenha-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o insculpido no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, define as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE
RECOMENDAR aos residentes no Município de Jerumenha-PI, em suas zonas urbana e rural, que se abstenham de utilizar o fogo para a queima
de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem, exclusivamente, de técnicas
de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora quanto às
providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Raquel Pereira Duque, assessora de Promotoria de Justiça, que encaminhe à publicação a presente
Recomendação.
Jerumenha-PI, 27 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
Recomendação - Polícia Civil - Infrações penais relacionadas a queimadas e incêndios florestais
RECOMENDAÇÃO Nº 24/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-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 Jerumenha-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Jerumenha-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Jerumenha-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 Jerumenha-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
Jerumenha-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
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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 Guadalupe-PI, na pessoa do Sr. Moisés Aragão Linhares, 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
Jerumenha-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 pj.jerumenha@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Raquel Pereira Duque, assessora de Promotoria de Justiça, que encaminhe à publicação a presente
Recomendação.
Jerumenha-PI, 27 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
Recomendação - Polícia Militar - Infrações penais relacionadas a queimadas e incêndios florestais
RECOMENDAÇÃO Nº 25/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-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 Jerumenha-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Jerumenha-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Jerumenha-PI, com a ocorrência recente de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente, conforme vídeos que circulam nas redes sociais;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Jerumenha-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
Jerumenha-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
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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 Jerumenha-PI, na pessoa do Sr. ______________________, a adoção das
seguintes providências:
a. durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural do Município de Jerumenha-PI, atue no combate a
incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo
Circunstanciado de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250,
do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98
("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos
fatos e adoção das providências cabíveis.
Resolve, ainda, REQUISITAR que o destinatário informe a este órgão ministerial, no prazo 05 (cinco) dias úteis, sobre o acatamento ou não dos
termos desta Recomendação, com encaminhamento de resposta para o e-mail institucional pj.jerumenha@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Raquel Pereira Duque, assessora de Promotoria de Justiça, que encaminhe à publicação a presente
Recomendação.
Jerumenha-PI, 27 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
Recomendação - Município - Brigadas Municipais
RECOMENDAÇÃO Nº 27/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-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 Jerumenha-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Jerumenha-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Jerumenha-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 Jerumenha-PI, o fogo poderá se propagar
rapidamente dentro de plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos,
ambientais e à saúde da população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que os Municípios, pari passu à atuação estadual, em atitude preventiva de preservação do meio ambiente e cuidado com a
saúde pública, devem criar e aparelhar suas brigadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que a obrigação de prover esse destacamento tem fundamento legal na legislação de defesa civil e ambiental;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 12.608/12, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as
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medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, entendido esse como o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais
(art. 2º, II, do Decreto Federal nº 7.257/10);
CONSIDERANDO que, consoante art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.608/12, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, III e IV, da lei retrodita, compete aos Municípios incorporar as ações de proteção e defesa civil no
planejamento municipal e identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
CONSIDERANDO que os desastres são classificados no Brasil pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, a qual
considerou os incêndios urbanos e os florestais desastres;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, há a necessidade de o Município de Jerumenha-PI ter um contingente treinado e capaz de combater os
incêndios de forma ágil e correta, minimizando seus impactos negativos no meio ambiente, com a utilização de métodos e técnicas de combate
de modo uniforme e padronizado;
CONSIDERANDO que os Municípios poderão criar brigadas de voluntários ou servidores temporários para atuarem, complementar e
subsidiariamente, na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas;
CONSIDERANDO que, para exercício de suas atividades, as brigadas de voluntários poderão colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou
frações dos corpos de bombeiros militares, outros órgãos da União e do Estado ou congêneres de Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO que o recrutamento do efetivo para as brigadas municipais de combate a incêndios poderá ocorrer por meio de trabalho
voluntário ou contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos de lei
específica;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Jerumenha-PI, na pessoa de seu Prefeito Municipal, a adoção das seguintes medidas, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias:
I - criar, aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Jerumenha-PI, com o objetivo de
atuar, complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas
correlatas;
II - assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão;
III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até
Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Jerumenha-PI, antes da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal,
dotação orçamentária específica para a criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios;
IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de
Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no
exercício financeiro de 2021;
V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de
dotação originalmente prevista para despesas com publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios.
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 pj.jerumenha@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Raquel Pereira Duque, assessora de Promotoria de Justiça, que encaminhe à publicação a presente
Recomendação.
Jerumenha-PI, 27 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
Recomendação - Sindicato Rural - Proibição de Queimadas
RECOMENDAÇÃO Nº 26/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-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 Jerumenha-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Jerumenha-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Jerumenha-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 Jerumenha-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
Jerumenha-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
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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 Jerumenha-PI, nas pessoas de seus dirigentes, os Senhores
___________________________________, 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 pj.jerumenha@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, Fórum Judicial e Promotoria de Justiça e enviada a
todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a divulgação deste
documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Raquel Pereira Duque, assessora de Promotoria de Justiça, que encaminhe à publicação a presente
Recomendação.
Jerumenha-PI, 27 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
Recomendação - Município - Proibição e fiscalização de queimadas e educação ambiental
RECOMENDAÇÃO Nº 23/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-PI, por sua 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 Jerumenha-PI instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de aferir a
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Jerumenha-PI;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Jerumenha-PI, com a ocorrência recente de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente, conforme vídeos que circulam nas redes sociais;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Jerumenha-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
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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 Jerumenha-PI, nas pessoas de seus Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio Ambiente, a adoção das
seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) 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;
c) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término do período de conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
d) 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;
e) 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 pj.jerumenha@mppi.mp.br.
A presente recomendação deverá ser afixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal de Jerumenha-PI, Fórum Judicial e Promotoria de
Justiça e enviada a todos os portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, promovam a
divulgação deste documento.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar a Sra. Raquel Pereira Duque, assessora de Promotoria de Justiça, que encaminhe à publicação a presente
Recomendação.
Jerumenha-PI, 27 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo Nº. 09/2020
PORTARIA Nº 13/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Jerumenha, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
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delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, consoante art. 37, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles, supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, quais sejam, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Jerumenha-PI, com a ocorrência recente de queimadas, colocando em
risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente, conforme vídeos que circulam nas redes sociais;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município de Jerumenha-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 o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (infrações administrativas ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 14, do Decreto Federal nº
2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados
risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana,
constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de
queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros
meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que a função socioambiental não institui apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam
ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, conforme estatuído em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo,
RESOLVE
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 09/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Jerumenha-PI, com a adoção das seguintes medidas:
1. registrar e autuar da presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. expedir ofício aos portais eletrônicos de notícia locais solicitando a veiculação de spot e banner educativos, respectivamente, confeccionados
pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
3. expedir Recomendação ao Município de Jerumenha-PI com o objetivo de:
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[1], 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) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), colacionando em anexo à Recomendação a minuta de projeto de lei elaborada pelo Centro de
Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente;
c) 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[2],
uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio e Jornais impressos -, com ênfase para as zonas de risco, objetivando
divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem a prévia obtenção de Autorização de Queima
Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para orientar a população
rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado, devendo, para tanto, no mesmo prazo,
apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção
dos resultados ora recomendados;
d) 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,
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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;
e) 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.
4. expedir Recomendação ao Município de Jerumenha-PI para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotar as seguintes providências: I - criar,
aparelhar e iniciar o funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios do Município de Jerumenha-PI, com o objetivo de atuar,
complementar e subsidiariamente, de preferência na área rural, nas atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas; II
- assegurar aos brigadistas contratados (por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), ou
admitidos (por voluntariado), equipamentos de proteção e de combate a incêndio e uniforme especial, em espécies e quantidades aprovadas pelo
Corpo de Bombeiros Militar, além de fornecer cursos de formação e reciclagem periódica ministrados pela corporação estadual ou por empresa
ou entidade que possua homologação junto a esse órgão; III - para fins de cumprimento das providências recomendadas no item I, incluir no
projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado até Dezembro de 2020 para exercício do ano de 2021, do Município de Jerumenha-PI, antes
da apreciação dessa pelo Poder Legislativo Municipal, dotação orçamentária específica para a criação, o aparelhamento e o início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios; IV - caso a lei orçamentária referida no item III já tenha sido aprovada pelo Poder
Legislativo Municipal, solicitar à Câmara Municipal a abertura de Créditos Especiais com a finalidade de criação, aparelhamento e início do
funcionamento de Brigada Municipal de Combate a Incêndios, no exercício financeiro de 2021; V - na hipótese de impossibilidade, por qualquer
motivo, da abertura dos Créditos Especiais mencionados no item IV, efetuar transposição de dotação originalmente prevista para despesas com
publicidade e lazer, ante a inequívoca prioridade da criação, aparelhamento e início do funcionamento de Brigada Municipal de Combate a
Incêndios;
5. expedir Recomendação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município de Jerumenha-PI para que os seus associados 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, reúna os associados para
divulgar a proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e, especialmente, para
orientar sobre os riscos da realização de queimadas no período;
6. expedir Recomendação aos residentes no Município de Jerumenha-PI, em suas zonas urbana e rural, para que se abstenham de utilizar o fogo
para a queima de resíduos sólidos (lixo) em seus terrenos particulares ou em terrenos baldios, devendo, para tanto, se utilizarem,
exclusivamente, de técnicas de varredura, capina, coleta e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
7. expedir Recomendação ao Comandante do Grupamento de Polícia Militar do Município de Jerumenha-PI, para que, durante os serviços de
policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante
e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, dos crimes tipificados no art. 250, do Código
Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de
forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
8. expedir Recomendação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município, para que durante os serviços de deslocamento para
atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por
meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou
floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou
gás, que possa ofender ou molestar alguém"), bem como atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente,
remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis;
9. adotadas as providências supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Jerumenha-PI, 27 de agosto de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

2.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI13385
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 37/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Matias Olímpio,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO os princípios contidos no art. 5º, da Constituição Federal, e no art. 4º, inciso III, da Constituição Estadual, que garantem a
igualdade de todos perante a lei;
CONSIDERANDO que ao Poder Público e aos seus órgãos cabe assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, lhes propiciem bem-estar pessoal, social e econômico, ao teor do art. 2º, caput e inciso I, da
Lei nº 7.853/89;
CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 7º, da LBI, É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de
violação aos direitos da pessoa com deficiência;
CONSIDERANDO o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, consagrado na Lei Federal 8.069/90 e a necessidade de preservarse a integridade física, psíquica e moral dos mesmos, diante de suas condições de pessoa em desenvolvimento;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying) que traz
a seguinte definição, no parágrafo primeiro do Artigo primeiro:
§ 1o No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e
repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou
agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas;
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece em seu artigo 12, inciso IX, que os estabelecimentos de ensino terão
a incumbência de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação
sistemática (bullying), no âmbito das escolas;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de políticas educacionais voltadas ao combate ao Bullying, com a interação de pais, educadores,
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escola e sociedade;
CONSIDERANDO que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas
educacionais, consoante disposto no parágrafo único do art. 53 do ECA;
CONSIDERANDO que, segundo especialistas, conversar abertamente sobre a deficiência é uma ação que deve ser cotidiana na escola: "O
bullying contra esse público costuma ser estimulado pela falta de conhecimento sobre as deficiências, sejam elas físicas ou intelectuais, e em boa
parte, pelo preconceito trazido de casa";
R E S O L V E:
RECOMENDAR a Excelentíssima Senhora SUNAMITA PATRÍCIO DE OLIVEIRA PINHEIRO, Secretária Municipal de Educação e Cultura de
Matias Olímpio, atendendo aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que adote as
seguintes providências:
a) A aprovação de um Plano de Ações para a implementação das medidas de Combate ao Bullying, integrando-o ao Projeto Político Pedagógico
escolar, que contemple ações efetivas voltadas à quebra de barreiras atitudinais;
b) Realize capacitação dos educadores com cursos específicos sobre o bullying escolar, habilitando-os para implementação de ações de
discussão, de atenção, de identificação, de intervenção, de prevenção, de busca de soluções e combate do problema;
c) Implemente e dissemine campanhas de educação, conscientização e informação sobre o tema;
d) Institua práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores;
e) Promova medidas com vistas à valorização da cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e
tolerância mútua;
f) Evite, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva
responsabilização e a mudança de comportamento hostil;
g) Promova medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação
sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes da escola e
da comunidade escolar;
h) Comprove junto a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da presente Recomendação.
A partir da data da entrega da presente recomendação, seus destinatários serão considerados pessoalmente cientes da situação ora exposta e,
nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão quanto às providências solicitadas. Cabe,
portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação de dolo em futuro e eventual manejo de ações
judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Vencidos o prazo concedido, requisita-se informações sobre o atendimento desta recomendação, inclusive sobre os motivos da nãoconcretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta
indevida sujeita-se, por sua vez, a correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa jurídica e/ou física responsável, om repercussões civis
(inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou penal.
Publique-se no Diário Oficial do MP e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania.
Matias Olímpio, 11 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
Procedimento Administrativo Nº 42/2019
SIMP 001423-229/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a prestação de alimentos em favor dos menores J. R. C. e A.
R. C. dentro das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800370-52.2020.8.18.0103 - Ação de Execução de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 42/2019, SIMP nº 001423-229/2018, a qual gerou o
processo nº 0800370-52.2020.8.18.0103, 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.
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Dê-se ciência ao denunciante.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 10 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
Procedimento Administrativo Nº 108/2019
SIMP 000389-229/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a prestação de alimentos em favor do menor J. P. da S.
dentro das possibilidades de quem tem o dever jurídico de prestar os alimentos.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Alimentos cabível, através do Processo 0800369-67.2020.8.18.0103 - Ação de Execução de Alimentos).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial entre as partes.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao Procedimento Administrativo nº 108/2019, SIMP nº 000389-229/2019, a qual gerou o
processo nº 0800369-67.2020.8.18.0103, conforme documentos que seguem anexos;
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Dê-se ciência ao denunciante.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio, 10 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

2.10. 45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13386
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 71/2020 45ªPJ-THEOMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de sua representante signatária, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, combinados com os artigos 1º, inciso IV,
e 8º, § 1º, ambos da Lei Federal nº 7.347, de 14 de julho de 1985, e com os artigos 36, inciso IV, alíneab, 37, inciso I, e 52, inciso VI, todos da Lei
Complementar do Estado do Piauí nº 12, de 18 de dezembro de 1993, Art. 201, inciso VII da Lei 8.069/1990, Resolução N° 23/2007 Conselho
Nacional do Ministério Público, Resolução N° 001/2008- Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOque, segundo determina o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui"dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão";
CONSIDERANDOque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer em seu art. 4º, que "é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", nos
termos do artigo constitucional acima citado, estabelece, também, no parágrafo único, que "a garantia de prioridade compreende: a) primazia
de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância
pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude";
CONSIDERANDOque, de acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), a política de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de umconjunto articulado de ações governamentaise não governamentais, da
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União,dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDOainda o Estatuto da Criança e Adolescente ( (Lei Federal nº 8.069/1990) estabelece como diretrizes da política de atendimento
a municipalização do atendimento e amanutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos
direitos da criança e do adolescente; (Art. 88, I e IV)
CONSIDERANDOque os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas desenvolvidos pelas entidadesserão previstos
nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social,dentre outros,
observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal de 1988,
e pelo caput e parágrafo único do art. 4Odesta Lei;
CONSIDERANDOa necessidade de acompanhamento da execução do orçamento referente ao exercício financeiro de 2019, pela Secretaria
Estadual de Assistência Social do Piauí- SASC, pessoa jurídica de direito público, vinculado ao Estado do Piauí, com endereço na R. Acre, 340 Cabral, Teresina - PI, 64000-822, no que pertine à gerência de recursos destinados à área da infância e juventude;
CONSIDERANDO,por fim, que por força dos artigos 127 e 129, inciso III, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, incumbe ao
Ministério Público"a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", podendo, para tanto,
promover o inquérito civil público e ação civil pública, nos termos da legislação de regência;
RESOLVEinstaurar o presenteInquérito Civil,no âmbito da 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, visando acompanhar a execução do
orçamento referente ao exercício financeiro de 2020 pela Secretaria Estadual de Assistência Social do Piauí- SASC, determinando para tanto:
Proceda-se à autuação deste procedimento, bem como seu registro, em livro próprio e no sistema SIMP;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria, para conhecimento, ao Conselho Superior e à Corregedoria Geral, ambos do Ministério Público de
Estado do Piauí, além do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude;
Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público, através do e-mail institucional, para publicação no Diário de
Justiça do Estado;
Oficie-se ao Estado do Piauí, bem como à SASC, para conhecimento, do presente procedimento;
Designe-se audiência nesta Promotoria de Justiça com a presença da Secretaria Estadual de Assistência Social do Piauí- SASC, Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, Secretaria Estadual de Fazenda do Piauí e Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Teresina (PI), 14 DE SETEMBRO DE 2020.
JOSELISSE NUNES DE CARVALHO COSTA
45ªPromotoria de Justiça de Teresina

2.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS-PI13387
NF/SIMP 000293-179/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o feito de notícia de fato instaurada para acompanhamento da adolescente Mariana das Mercês Alves, 17 anos, grávida, recém-chegada
da cidade de Brasília, conforme relatório do Conselho Tutelar de Jaicós, datado de 04 de maio de 2020.
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através do Conselho Tutelar de Jaicós-PI, que a adolescente Mariana estava residindo em
um abrigo em Brasília, tendo em seguida sido acolhida por uma família. Ocorre que a adolescente teve um desentendimento com a família
acolhedora, e o Conselho Tutelar foi informado que ela estava deslocando-se para Jaicós-PI em uma van, passando pelo Maranhão. Noticiaram
ainda que a adolescente está grávida.
O conselho tutelar de Jaicós/PI buscou auxílio junto ao Município, porém não obteve êxito. Por esta razão, a conselheira Edneia procurou o
Ministério Público.
No azo, determinou-se a requisição de relatório circunstanciado ao Conselho Tutelar de Jaicós para fins de apurar se a adolescente possui
parentes na cidade que tenham interesse em acolhê-la, bem como o local onde a van iria deixá-la (ID 31319163).
O Conselho Tutelar (ID 31324800) elaborou relatório social, informando que a adolescente Mariana teria chegado da cidade de Brasília/DF e
estava na cidade de Picos/PI, na rodoviária, onde foi deixada pela Van. Após, as conselheiras diligenciaram até a encontrar a menor, vindo a
localizá-la por volta das 20h00min na cidade de Jaicós, na casa de sua irmã conhecida por Josefa.
Diante do relatado e da necessidade de acompanhamento do caso, expediu-se novo despacho para fins de oficiar ao CREAS de Jaicós-PI para
apresentar relatório psicossocial atualizado com informações da adolescente e o ambiente em que está inserida, as condições de habitação,
higiene, saúde, convívio familiar e social, fazendo constar sua (in)capacidade de exercer a guarda dos infantes, bem como a possibilidade de
inseri-la em programa social e se recebe bolsa família, em caso negativo providenciar o referido auxílio (ID. 31332570).
Devidamente cumprida a requisição, a assistência social de Jaicós-PI informou que embora a adolescente esteja sendo cuidada apenas pela irmã
mais velha, pois a mãe já é falecida, foi possível perceber que não está em situação de vulnerabilidade, mas que a família está sendo
acompanhada e orientada, bem como está inserida no programa bolsa família. Na oportunidade, constatou-se que ela não está grávida. (ID
31324800).
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no despacho de instauração do presente feito, este se destina a acompanhar possível situação de vulnerabilidade da
adolescente Mariana das Mercês Alves, 17 anos, a qual supostamente estaria grávida.
Diante disso, determinaram-se as diligências de praxe para apuração da existência da situação de risco ou vulnerabilidade social da menor, as
quais ensejariam a intervenção ministerial no caso posto.
Consoante as informações prestadas pela assistência social do Município de Jaicós-PI, não foi detectada nenhuma situação de maus-tratos
ou vulnerabilidade, bem como o estado não gravídico desta.
Dessa forma, não se vislumbra situação de risco e/ou vulnerabilidade social na qual esteja a Mariana das Mercês Alves inserida, razão
que ensejaria intervenção ministerial.
Sendo assim, promovo o ARQUIVAMENTO DO FEITO por esgotamento do objeto, porque não existe situação de risco e/ou vulnerabilidade
social.
Considerando que o denunciante agiu em dever de ofício, desnecessária a comunicação ao Conselho Tutelar de Jaicós/PI.
Cumpra-se. Publique-se.
Jaicós/PI, 11 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
Procedimento Administrativo nº 047/2019 SIMP 000862-179/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Administrativo n. 047/2019, instaurado nesta Promotoria de Justiça sob o protocolo SIMP 000862-179/2019, a fim de
acompanhar situação de agressão familiar contra menor Jean César.
Através de denúncia registrada no Disque Direitos Humanos, a qual dava conta de possível agressão a Jean César pelos seus genitores Jânio e
Noemia. No azo, determinou-se a requisição de relatório social pormenorizado acerca das atuais condições de vivência do menor à Secretaria de
Assistência Social de Patos do Piauí (ID 30752484), bem como foi requisitada a instauração de Inquérito Policial para apuração dos fatos.
Devidamente cumprida a requisição, a assistência social de Patos do Piauí-PI informou que foi possível perceber que as crianças, entre elas, o
menor em questão, são bem cuidadas, não foi detectada nenhuma situação de maus tratos, mas que a família está sendo acompanhada e
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orientada para que, em caso de constatação de maus-tratos e vulnerabilidade dos menores, sejam tomadas as providências cabíveis. (ID
31788234).
É o relatório. Decido.
Conforme consignado na portaria de instauração do presente feito, este se destina a acompanhar possível situação de agressão familiar contra o
menor Jean César.
Diante disso, determinaram-se as diligências de praxe para apuração da existência da situação de risco ou vulnerabilidade social do menor, as
quais ensejariam a intervenção ministerial no caso posto.
Consoante as informações prestadas pela assistência social do Município de Patos do Piauí-PI, não foi detectada nenhuma situação de maustratos.
Insta destacar, assim como apontado no parecer social, que os genitores relataram que procuram fazer o melhor para não faltar nada para os
filhos, que buscam educá-los da melhor maneira possível, apenas existem momentos que é preciso ser mais rígidos, mas que nunca, em
nenhum momento, houve situação de maus-tratos ou espancamento.
Dessa forma, não se vislumbra situação de risco e/ou vulnerabilidade social na qual esteja inserido o menor Jean César Pereira Silva,
razão que ensejaria intervenção ministerial.
Sendo assim, promovo o ARQUIVAMENTO DO FEITO por esgotamento do objeto, porque não existe situação de risco e/ou vulnerabilidade
social.
Expeça-se ofício à Secretaria dos Disque Direitos Humanos com cópia do presente ato, informando do prazo de 10 (dez) dias para oferecimento
de recurso.
Oficie-se também o Delegado de Polícia Civil de Jaicós a fim de informá-lo acerca do arquivamento em tela.
Ainda, comunique-se ao E. CSMP-PI, nos termos da Resolução CNMP n. 174/2017.
Jaicós/PI, 11 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
Notícia de Fato nº 049/2019 - SIMP 000791-179/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça Única de Jaicós-PI, para apurar o abandono de equipamentos
públicos e contratação mediante locação de máquinas no município de Jaicós-PI.
Adotadas as medidas iniciais pertinentes ao feito, oficiou-se o Prefeito Municipal de Jaicós-PI, sendo informado por este que o conserto da
retroescavadeira se torna inviável, tendo em vista que o defeito desta foi no motor e por ser um equipamento bem antigo, o fabricante não mais o
produz. Informou ainda que buscou outras formas de solucionar, chegando até mesmo a cogitar a compra de um motor usado para que a
máquina voltasse a funcionar, porém não encontrou fornecedor com documentos legais hábeis a prestar os serviços.
Foi notificado o denunciante para apresentar manifestação acerca das informações prestadas pelo Ente Municipal, sob pena de
arquivamento do feito.
Conforme certidão retro, não houve resposta a notificação nº 033/2019-PJ de Jaicós-PI, ID: 31791033.
É o sucinto relatório. DECIDO.
Considerando nos autos não há elementos suficientes para dar continuidade à investigação, promovo o arquivamento da presente Notícia de
Fato, consoante o art. 4º, inciso IV, da Res. 174 de 4 de julho de 2017, do CNMP.
Destarte, notifique-se o representante acerca da presente decisão. Em sequência, dê-se baixa no SIMP.
Expedientes necessários.
Jaicós-PI, 11 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós

2.12. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI13389
PORTARIA 12ª PJ Nº 83/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 143/2019
Objeto: conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 143/2019, a fim de apurar possíveis irregularidades na
negativa do acesso de criança com microcefalia à assistência no Estado da Paraíba por meio do Tratamento Fora do Domicílio.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do representante legal
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, 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 a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que que o Tratamento Fora do Domicílo (TFD) é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a
pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.
CONSIDERANDO a Portaria/SAS/N°055, de 24 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema
Único de Saúde - SUS, que estabelece as hipóteses em que se afigura cabível a concessão e os valores destinados a título de auxílio ao
paciente;
CONSIDERANDO o disposto no Manual de Concessão de Auxílio para Tratamento Fora de Domicílio - TFD, elaborado com o objetivo de orientar
as atividades do TFD e subsidiar os setores responsáveis pelo trâmite de liberação do referido benefício para usuários do Sistema Único de
Saúde - SUS do Estado do Piauí que necessitam de tratamento não ofertado em seu município de origem;
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório Nº n°143/2019 instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades na negativa do acesso de
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criança com microcefalia à assistência no Estado da Paraíba, por meio do Tratamento Fora do Domicílio.
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão do PP Nº 143/2019 (SIMP Nº 000196-027/2019) e que é necessário realizar novas
diligências;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social (art. 129, III, da CF/88);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 143/2019, a fim de apurar possiveis irregularidades na negativa do
acesso de criança com microcefalia à assistência no Estado da Paraíba, por meio do Tratamento Fora do Domicílio, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
Autua-se da presente PORTARIA juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
Expedição de Ofício ao TFD-PI, requisitando informações acerca da negativa do acesso da paciente ao tratamento de que necessita na Entidade
Beneficente de Assistência Social- CEBAS, localizada na cidade de Campo Grande, na Paraíba.
Nomeia-se a Sra. Isabela Sobral Monteiro Brito para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do
CNMP;
Remeta-se de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento, conforme determina o
Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Publique-se e registro desta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo
4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Cumpra-se.
Teresina, 14 de setembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

2.13. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI13390
Autos: Procedimento Administrativo nº 10/2020 - SIMP n.º 000019-109/2020
Assunto: Apuração da prática de condutas vedadas por membros do Conselho Tutelar de Oeiras.
Vistos etc.,
Compulsando os autos, verifica-se que o objeto da presente investigação voltou-se à apuração da prática de condutas vedadas por membros do
Conselho Tutelar do município de Oeiras/PI, consistentes na violação ao disposto no art. 41, parágrafo único, incisos III e VII, da Resolução nº
170/2014 do CONANDA, que veda aos membros dos Conselhos Tutelares, sem prejuízo das disposições específicas previstas na legislação
local, "utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda ou atividade político-partidária" e "valer-se da função para lograr proveito
pessoal ou de outrem", mostrando-se indevido o prosseguimento do feito como Procedimento Administrativo, por não estar contemplado nas
hipóteses elencadas no art. 8ª, incisos I a IV da Resolução 174 do CNMP.
O art. 10, da resolução 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, prevê o seguinte:
"Art. 10. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos
interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o membro do Ministério Público deverá instaurar o procedimento de
investigação pertinente ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver atribuição."
Assim sendo, DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com a MODIFICAÇÃO NOS REGISTROS DOS PRESENTES AUTOS DE
"PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO" PARA "INQUÉRITO CIVIL", cujo objeto será "apurar possível prática de atos de improbidade
administrativa por membros do Conselho Tutelar de Oeiras/PI que importem em atentado aos princípios da Administração Pública, bem
como recusa indevida de seus membros ao exercício de atribuições inerentes ao cargo de Conselheiro Tutelar". Comunique-se ao
Centro de Apoio respectivo e ao Procurador-Geral de Justiça. Publique-se no DOEMPPI.
Altere-se o registro do feito no SIMP. Registre-se nos livros desta 4ª Promotoria de Justiça, seguindo-se a numeração cronológica relativa aos
inquéritos civis, modificando a capa dos autos.
Cumpra-se
Oeiras -PI, 10 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras/PI
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2020
Portaria n.º 33/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça abaixo subscrito, face o disposto no artigo 129, III da
Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, com o fito de
apurar possível prática de atos de improbidade administrativa por membros do Conselho Tutelar de Oeiras/PI que importem em
atentado aos princípios da Administração Pública, bem como recusa indevida de seus membros ao exercício de atribuições inerentes
ao cargo de Conselheiro Tutelar, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da conversão do presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil, a contar de 09/09/2020, e de toda a sua movimentação no
SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Débora Silva Pereira da Costa, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a conversão deste Procedimento Administrativo em Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí
e ao Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude - CAODIJ, enviando-lhes cópias da presente;
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 pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Ante a verificação da ocorrência de três tentativas frustradas de obtenção de esclarecimentos acerca de postagens realizadas em perfil mantido
pelo Conselho Tutelar de Oeiras no aplicativo Instagram, conforme "Denúncia" de fls.07/08, que deu origem ao presente procedimento, e tendo
em vista que, apesar de devidamente notificado, conforme documentos de ID's 31680810, 31581066 e 31226497, o Presidente do Conselho
Tutelar de Oeiras/PI, deixou de cumprir mandamento deste Promotor de Justiça neste sentido, tendo transcorrido tempo hábil suficiente para o
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atendimento da demanda, DETERMINO REQUISITE-SE[1], no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao Presidente do Conselho Tutelar de Oeiras/PI
esclarecimentos acerca das postagens cujos print's encontram-se encartados às fls.07/08 dos autos, veiculadas em conta mantida pelo órgão
junto ao aplicativo Instagram. Encaminhe-se em anexo, cópia das referidas postagens.
Cumpra-se.
Oeiras -PI, 09 de setembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras/PI
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.

2.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI13393
Notícia de Fato n°133/2019 000617-246/2019
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato sobre a Prestação de Contas da Prefeitura do Município de Luzilândia - PI, relativa ao exercício financeiro do ano de
2016.
A N.F foi instruída com a documentação anexa.
Da análise dessa documentação, verifica-se a juntada dos documentos seguintes: a) relatório da DFAM; b) Parecer do Ministério Público de
Contas.
Pois bem. O Relatório da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI),
enumera as seguintes irregularidades:
1. Contas de Governo - Prefeito Municipal: Ema Flora Barboza de Souza ; Período do Mandato: 01/01 - 31/12/2016:
1.1. Falha na abertura de créditos adicionais;
1.2. Ingresso extemporâneo da prestação de contas mensal;
1.3. Ausência de Peças;
1.4. Ingresso extemporâneo da prestação de contas anual;
1.5. Ausência na contabilização da COSIP;
1.6. Falha da despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino;
1.7. Falha na despesa com ações e serviços públicos de saúde;
1.8. Falha nos gastos com os profissionais do magistério;
1.9. Falha na despesa com pessoal do Poder Executivo;
1.10. Falha no repasse para Câmara Municipal;
1.11. Falha no balança orçamentário;
1.12. Falha na demonstração das variações patrimoniais;
1.13. Falha na demonstração da dívida fundada interna;
1.14. Restos a pagar do Poder Executivo sem comprovação financeira no último ano do mandato;
2. Contas de Gestão - Prefeito Municipal: Ema Flora Barboza de Souza; Período do Mandato: 01/01 - 31/12/2016:
2.1 Ausência de licitação:
2.2 Aquisição de material elétrico. O valor total apurado foi R$ 133,408,06;
2.3 Aquisição de gênero alimentícios. O valor total apurado foi R$ 109.944,22;
2.4 Aquisição de materiais para abastecimento de água. O valor total apurado foi de R$ 73.704,00;
2.5 Existência de débitos com multa e juros com Eletrobrás e Agespisa ;
2.6 Saldo mensal conta Caixa acima do valor permitido;
2.7 Gasto com pessoal fora do período legal;
2.8 Execução de despesa através de licitação não finalizada junto ao TCE/PI;
2.9 Contratação de empresa para prestação de serviço de recuperação de créditos junto à receita federal;
2.10 Irregularidade na aplicação da transparência municipal;
2.11 Obra inacabada: cobertura de quadra de esportes da escola 7 de setembro: Obs.: Convênio com o FNDE;
2.12 Inconsistências de dados informados eletronicamente no Sagres folha;
2.13 Aditivo aos serviços de transporte de alunos;
3 FUNDEB - Gestor: Alcionete Pereira da Silva; Período de Gestão: 01/01 - 05/10/2016:
3.1.Pagamento de despesas de exercícios anteriores com recursos do FUNDEB;
3.2.Pagamento de contador com recursos do FUNDEB;
4 FUNDEB - Gestor: Maria de Deus Lopes Sousa; Período de Gestão: 06/10 - 31/12/2016:
4.1. Falha nos indicadores e limites do FUNDEB;
4.2. Falha no fluxo financeiro do FUNDEB;
4.3. Falha nos gastos com os profissionais do magistério;
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; Gesto: Floriza Maria da Silva Ferreira; Período de Gestão: 01/01 - 05/10/2016.
5.1 Gastos com despesas de exercícios anteriores;
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS; Gesto: Maria de Jesus Ribeiro Pinto Marques; Período de Gestão: 01/01 05/10/2016.
6.1 Ausência de licitação.
7 CÂMARA MUNICIPAL - Gestor: Ronaldo de Sousa Azevedo; Período da Gestão: 01/01 - 31/12/2016;
7.1 Ingresso extemporâneo da prestação de contas mensal;
7.2 Peças ausentes;
7.3 Divergência entre os recursos próprios repassados e recebidos;
7.4 Falha no gasto com subsídio de vereadores.
É o relatório.
Passo a decidir.
Em relação aos itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, e 1.13 do tópico 1; 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 do tópico 2; e 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 do
tópico 7, verifica-se que tais atos são meras irregularidades passíveis de aplicação de multa pelo Tribunal de Contas, não se evidenciando a
ocorrência de Improbidade Administrativa.
No caso, houve apenas violação a normas regimentais do Tribunal de Contas. É bom destacar que a coexistência de aplicação de multa pela
Corte de Contas e sentença condenatória por improbidade administrativa que determinam o ressarcimento ao erário não configuram bis in idem
quando se referem ao mesmo fato (STJ. 1ª Turma. REsp 1.413.674-SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª
Região), Rel. para o acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/5/2016 (Info 584).
Ainda em relação aos itens supracitados, há apenas uma ressalva quanto ao item 2.11, uma vez que, por se tratar de repasse voluntário, através
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de convênio firmado com o FNDE, a atribuição neste item é do parquet federal.
Em relação aos itens 1.6, 1.7 e 1.8 do tópico 1; 2.11, do tópico 2; 4.1, 4.2, 4.3 do tópico 4; 5.1 do tópico 5; e 6.1 do tópico 6; verifico que as
matérias veiculadas nesses tópicos são, a princípio, de atribuição exclusiva do Ministério Público Federal, pois se referem a parcelas
significativas de repasses de recursos federais por via de complementação da União ao FUNDEB e ao FMS do Município de Luzilândia.
Logo, por ter recursos federais repassados aos referidos fundos, com a complementação da União, a atribuição neste caso é do Ministério
Público Federal, por haver interesse direto da União na aplicação de tais recursos por ela repassados, muito embora haja a possibilidade de
atuação conjunta entre o Ministério Público Estadual e o MPF, quando da propositura de eventual medida judicial.
Já o tópico 7, que trata das irregularidades da Câmara Municipal, verifico que estas também não configuram atos de improbidade, pois o mero
atraso da prestação de contas e a ausência de peças exigidas por normas internas do TCE/PI são passíveis de aplicação de multas
administrativas por este tribunal.
Por fim, os itens remanescentes (1.5, 1.14 do tópico 1; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.13 do tópico 2) são passíveis de improbidade
administrativa. Logo necessitam ser melhor apurados em procedimento adequado.
Ante o exposto, determino o seguinte:
a) remessa de cópia dessa Notícia de Fato ao Ministério Público Federal, em relação aos itens listados nos 1.6, 1.7 e 1.8 do tópico 1; 2.11, do
tópico 2; 4.1, 4.2, 4.3 do tópico 4; 5.1 do tópico 5; e 6.1 do tópico 6 do relatório, com o declínio de atribuição;
b) a confecção de portaria instaurativa de Inquérito Civil, para apurar exclusivamente os atos de improbidade relacionados nos itens 1.5, 1.14 do
tópico 1; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.13 do tópico 2;
c) Após a realização de tais diligências, o arquivamento desta Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017, do CNMP.
Movimentações necessárias no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia, 19 de fevereiro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI13394
PORTARIA Nº 136/2020
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA.
INVESTIGADOS: Fazenda Reunidas Piracuruca LTDA; Juan Carlos Nicolas Soldano Deheza, Ciro de Carvalho Magalhães e Terciane Fortes
Castelo Branco.
Objeto: converter a Notícia de Fato nº 37/2020 em Inquérito Civil nº 32/2020 (SIMP: 000414-174/2020).
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 cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, caput¸ da Carta Magna c/c art. 1º, caput, da Lei n.º 8.625/93 e art. 1º, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 13/91);
CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conferida pelo art. 129, inciso III da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 190, da Constituição Federal dispõe que "A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade
rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional";
CONSIDERANDO que a Lei n.º 5.709/71, em seu art. 1º, caput, expressa a matéria que disciplina ao preconizar que a pessoa física alienígena
residente no país e a empresa estrangeira autorizada no Brasil "só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta Lei";
CONSIDERANDO a Lei n.º 6.634/79, que normatiza as transações de imóvel rural que impliquem em obtenção por estrangeiro do domínio, da
posse ou de qualquer direito real sobre o imóvel em faixa de fronteira, que compreende a área de 150 quilômetros de largura, paralela à linha
divisória terrestre do território nacional;
CONSIDERANDO que além da autorização do INCRA para os casos de aquisição e arrendamento, quando o imóvel rural estiver situado na faixa
de fronteira ou for considerado indispensável à segurança nacional, independentemente do tamanho de sua área, inclusive em se tratando de
sucessão legítima, é necessário também o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, mediante ato de sua Secretaria-Geral, não
apenas para a compra, mas para quaisquer transações que englobem transferência de domínio, de posse ou de outros direitos reais para pessoa
física ou jurídica estrangeira, sendo que o início e a instrução do processo administrativo incumbe ao INCRA, mesmo não sendo hipótese de
compra ou de arrendamento (artigos 1º, § 2º; 7º; e 9º, inciso III, da Lei nº 5.709, de 1971; 2º e 10, caput, do Decreto nº 74.965, de 1974; 2º da Lei
nº 6.634, de 1979; 29 e 33 do Decreto nº 85.064, de 1980; 2º, inciso VI; 7º, caput; 8º, § 6º; e 21, inciso I; e 29, da citada Instrução Normativa nº
94, de 2018.);
CONSIDERANDO que prescreve o § 1º do artigo 1º, da Lei n.º 5.709/71, a Fazenda Reunias Piracuruca LTDA equipara-se, quanto às condições
e restrições para a aquisição de imóvel rural por alienígena, à pessoa jurídica estrangeira, devendo ter sido precedida por autorização do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o que não aconteceu;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 15 e 19 da Lei n.º 5.709/71 e o Decreto que o regulamenta, in verbis:
Art. 15 - A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é nula de pleno direito. O tabelião que lavrar a escritura e o oficial de
registro que a transcrever responderão civilmente pelos danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por
prevaricação ou falsidade ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel. Lei n.º 5.709, de 1971.
Art. 19. É nula de pleno direito a aquisição de imóvel rural que viole as prescrições legais: o Tabelião que lavrará a escritura e o oficial de registro
que a transcrever responderão civilmente pelos danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por
prevaricação ou falsidade ideológica; o alienante ficará obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel, ou as quantias recebidas a este título,
como parte do pagamento. Decreto n.º 74.965, de 1974.
CONSIDERANDO o ofício n.º 83026/2019/SR(24)PI-F1/SR(24)PI-F/SR(24)PI/INCRA-INCRA e o Parecer n.º 00031/2019/PROC/PFE-INCRAPI/PGF/AGU;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 37/2020 até a presente data e havendo necessidade de diligências;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei n.º 7.347/85, é o procedimento do qual se vale o Ministério Público para a investigação
de fato ou situação passíveis de ensejar a propositura de ação civil pública;
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 37/2020 em Inquérito Civil nº 32/2020, com fulcro no art. 7º da resolução nº 174/2017 do CNMP,
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;
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Encaminhe cópia da presente portaria em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
Cumpridas as diligências, conclusos para deliberações.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, 15 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI13395
DECISÃO MINISTERIAL
NOTÍCIA DE FATO (NF) Nº 000107-325/2019
Trata-se de Notícia de Fato (NF) nº 000107-325/2020, autuada a partir de Representação da Câmara Municipal de São Félix do Piauí - PI, por
seu Presidente, Luiz Soares Filho, em face de José Jailson Pio, Prefeito Municipal do Município de São Félix do Piauí, em razão de suposto
favorecimento a particulares na utilização de bens públicos, sem o devido processo legal e administrativo, sobretudo quanto à construção de uma
casa de Alvenaria da Praça Nossa Senhora de Fátima, no Povoado Buriti do Castelo, em frente à igreja da referida comunidade.
Às fls. 32-33 consta Ofício nº 125/2020-PJBD/MPPI requisitando à Prefeitura de São Félix informações quanto à realização de obra particular em
bem público.
A Prefeitura de São Félix apresentou resposta conforme fls. 35-58, aduzindo, em síntese, que a referida obra, objeto desta notícia de fato, está
sendo realizada a título de cessão de uso de bem público, o que, argumenta, seria autorizado pela legislação daquela municipalidade.
Despacho ministerial às fls. 59-62, aludindo que a concessão de uso de bem público, em ano eleitoral, é ilegal, nos termos expostos no referido
despacho, e inoportuna e inconveniente, pelo potencial de abalo à normalidade e à legitimidade das eleições. Por isso, desafia anulação, pela
ilegalidade, ou revogação, pela inoportunidade e inconveniência, o que deve ser feito pela própria Prefeitura, sob pena de seu alcaide responder
civil, criminal e administrativamente por tais atos.
Dos autos também decorre-se, pela numeração do título de cessão de uso que dá azo a esse procedimento (número 20 de 2020), que outros
atos administrativos, de mesma natureza, portanto, eivados de vícios, também foram praticados neste ano eleitoral, o que, igualmente, reclama a
mesma solução de anulação ou revogação, sob pena de responsabilidade do alcaide.
Assim, oficiou-se à Administração de São Félix do Piauí/PI, para que tomasse as providências anotadas, ou seja, anulasse ou revogasse o ato
administrativo de cessão de uso de bem público, que deu azo a este feito, bem como igualmente anulasse ou revogasse todos os demais atos de
igual natureza expedidos pela administração municipal no corrente ano eleitoral de 2020, remetendo a este Órgão Ministerial prova do quanto
realizado, no prazo de 10 (dez) dias.
Ofício nº 601/2020-PJBD/MPPI, às fls. 77-79, encaminhado à Administração de São Félix, solicitando as providências pertinentes.
Ofício nº 602/2020-PJBD/MPPI, às fls. 82-83, encaminhado aos Senhores Juscimar de Oliveira Moura e Gilmara Oliveira Moura, determinando
que a obra executada na Praça Nossa Senhora de Fátima, a qual ocorreu indevidamente, fosse demolida, uma vez que das consequências da
anulação/revogação dos atos de concessão de uso de bem público é o necessário retorno do estado das coisas à forma em que se encontravam
anteriormente.
Em resposta, a Sra. Giumara Moura, conforme fls. 87-139 fez prova do quanto realizado, tendo demolido a referida obra, retornando o bem
público ao seu status quo ante.
É o relatório. Passo à decisão.
Salutar frisar, ainda, que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de
probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior, de toda e qualquer investigação, a busca de informações que possam ser utilizados
como elementos probatórios lícitos na confirmação, ou não, daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa no caso concreto, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque, arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma,
a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato, a teor do ordenamento jurídico pátrio.
No contexto acima, o E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí -, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor
como sendo 02(dois) anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por inquérito público civil,
entendimento decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01(um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo
que excepcional a extensão deste lapso.
Ainda, salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2019, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade de delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Compulsando os autos, verifica-se que diligências foram realizadas e o objeto deste feito fora devidamente cumprido, uma vez que,
conforme fls. 88-139, a obra executada na Praça Nossa Senhora de Fátima, a qual ocorreu indevidamente, foi demolida, retornando o
bem público ao seu status quo ante.
Válido trazer à colação, para fins de demonstração da sintonia ministerial com a atual quadra de desenvolvimento institucional do nosso País, a
novel Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos por
agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, em
especial os arts. 27 e 31, abaixo reproduzidos:
Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: Pena - detenção, de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento,
o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.
Sem sequer entrar na necessária discussão da presença de dolo específico, para fins de configuração do crime de abuso de autoridade, o que se
daria a título do mero capricho, da busca por se prejudicar outrem ou da busca da finalidade não prevista na norma, elementos absolutamente
incomuns ao fazer ministerial, certo é que tal novo marco regulatório trouxe mais concretude ao direito fundamental à duração razoável do
processo.
Assim, indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário, para ser
prorrogado, exige, ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente
Página 31

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 718 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Setembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 16 de Setembro de 2020

elementos materiais que demonstrem a pertinência da manutenção investigativa, o que não se vislumbra neste caso concreto, uma vez
cumprido o objetivo do presente procedimento.
Nesse contexto, o arquivamento do presente procedimento é de rigor, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
Desta forma, à vista do exposto, diante da perda do objeto e objetivo deste feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem
prejuízo de seu desarquivamento, acaso surjam novos elementos palpáveis de prova, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta
própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º,
III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
A título de providências finais, DETERMINO:
NOTIFICAÇÃO do(a) Noticiante acerca deste arquivamento, fazendo constar seu inteiro teor, bem como para, querendo, apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §1º);
Apresentado recurso, a CONCLUSÃO dos autos conclusos para análise de reconsideração (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §3º, parte
final);
Não apresentado recurso, o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO, independente de nova decisão.
A PUBLICAÇÃO da decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI).
Expedientes necessários, com urgência.
Barro Duro - PI, 03 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

2.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI13396
PORTARIA Nº 042/2020
Procedimento Administrativo Nº 029/2020
SIMP nº 000346/156/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através de seu representante abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e na forma
como dispõe o art. 127, caput e 129, inciso II, da Constituição Federal; a Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público) e demais disposições legais aplicáveis à espécie,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência e autonomia dos Estados e Municípios para legislar e estabelecer
medidas restritivas, de natureza sanitária e desportivas, além de restrição à circulação de pessoas, independentemente das medidas adotadas
em âmbito nacional;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, §1º, I do Decreto Estadual nº 19.187, determinando que:
"Art. 2º Os protocolos Específicos, aprovados por este Decreto, complementa o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com
Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040, de 19 de junho de 2020, em relação ao setor a que se referem, em
conformidade com a estratégia de segmentação adotada pelo Pacto Pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - PRO PIAUÍ, instituído pelo
Decreto nº 19.014 de 08 de junho de 2020.
§1º Poderão funcionar a partir do dia 8 de setembro, os estabelecimentos que atenderem simultaneamente às condições do Protocolo Geral e do
Protocolo Específico aprovado na forma dos Anexos I, II e III deste Decreto, com as ressalvas seguintes:
I - as atividades esportivas serão retomadas sem a presença de público expectador;
CONSIDERANDO divulgação de vaquejada a se realizar no próximo dia 17 de setembro, no Parque de Vaquejadas Pai João, neste município;
CONSIDERANDO que a lei 13.364/2016, com redação dada pela lei 13.873/2019, reconhece a vaquejada como manifestação cultural,
considerando suas atividades como práticas artísticas e desportivas, tratando-se o evento aprazado, por óbvio, de atividade coletiva;
CONSIDERANDO as normas voltadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) dispostas nos Decretos n.º 18.884, de 16
de março de 2020, nº 18.901, de 19 de março de 2020, nº 18.902, de 23 de Março de 2020, nº 18.947, de 22 de Abril de 2020, nº 19.014, de 08
de junho de 2020, entre outros, do Poder Executivo do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de setembro de 2020 que aprova os Protocolos Específicos com Medidas de Prevenção e
Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para os setores relativos a Entretenimento, Cultura e Arte, Atividades Físicas,
Entretenimento, Cultura e Meio Ambiente, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS classificou, em 11 de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada
pelo novo coronavírus (denominado SARSCoV-2), é uma pandemia;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.040, de 19 de Junho de 2020, o qual aprovou o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com
Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia visando dar o suporte ao Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - PRO PIAUÍ, instituído
pelo Decreto nº 19.014 de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno
gradual, segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a propagação
do Coronavírus no Estado do Piauí, em especial na cidade de Altos;
CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Estado de Piauí no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo
SARSCoV-2;
CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos, com os dados que refletem a situação da pandemia com tendências
de redução;
CONSIDERANDO Representação formulada pelo Senhor Osvaldo Eduvirgem de Macêdo proprietário da Parque de Vaquejadas Pai João, no
qual solicita autorização e/ou realização através de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para fins de realização de evento esportivo cultural
no período de 17 a 19 de setembro de 2020;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 029/2020 com o fito de acompanhar o cumprimento dos Decretos Estaduais voltados ao
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), através da realização de Vaquejada no Parque de Vaquejadas Pai João,
DETERMINANDO, inicialmente:
A) Registre-se e autue-se a presente Portaria, com registro no sistema automatizado próprio, com as comunicações obrigatórias, conforme
determina o artigo 8º da Resolução nº 001/2018, 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 à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento;
C) Nomeia-se a servidora Rylene Borges Ribeiro, para secretariar os trabalhos e diligenciar o presente procedimento administrativo, conferindo
poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios, bem como diligências de caráter probatório;
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D) Considerando a necessidade de prazo para finalização das diligências necessárias, determino o prazo de 1 (um) ano para conclusão do feito;
E) Seja expedido ofício dirigido ao advogado do Senhor Osvaldo Eduvirgem de Macêdo, encaminhando a minuta do Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC para proposta de celebração, a ser firmado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o Senhor Osvaldo Eduvirgem de
Macêdo, referente a realização de evento desportivo;
F) Seja expedido ofício para a Polícia Militar, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária para proceder ações de fiscalização relacionadas aos
regramentos estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, devendo cópia deste acompanhar os ofícios.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Em regime de teletrabalho, Altos(PI), 14 de Setembro de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

3. OUVIDORIA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI13391
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 45/2020
Referente: Inquérito Civil Público -SIMP n° 000301-240/2017
Objeto: apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Assunção do PiauíPI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal, bem como no artigo 36, inciso IV, alínea c da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo
201, inciso V; art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64, constituindo
reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo nesse sentido,
instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco, envolvendo
crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o FIA, sendo fundo especial regido pela Lei Federal nº 4.320/64 deve ser constituído por lei e regulamentado por ato do
Poder Executivo, sendo necessária à sua inscrição na Receita Federal como Fundo Público (Instrução Normativa Receita Federal nº 1143/2011),
devendo o mesmo possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ);
CONSIDERANDO que a Resolução nº 137, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dispõe sobre os parâmetros para a
criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA deve ser mantidos com recursos do Poder Público e de outras
fontes, sendo essencial para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente nos municípios.
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 260, 4º que o Ministério Público determinará, em cada
Comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos;
CONSIDERANDO ainda que a necessidade de criação de unidade orçamentária especifica para o Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente no orçamento municipal, o que possibilita transparência na aplicação e destinação de recursos;
CONSIDERANDO a necessidade de destinação de recursos públicos do Orçamento Público ao fundo municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de acordo com o Plano de Ação e Aplicação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CONSIDERANDO que o município de Assunção do Piauí-PI não criou nem regulamentou o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente,
RESOLVE,
RECOMENDAR, ao Sr. Antonio Luiz Neto,Prefeito Municipal de Assunção do Piauí, à Senhora Francisca Alves Pereira, Secretária Municipal de
Assistência Social e a(o) Senhor(a) Maria Alice Pereira, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Assunção
do Piauí,que adotem as medidas necessárias para criação/regularização do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Assunção do
Piauí, dentre as quais:
Criação por lei (se não houver fundo criado), e regulamentação, por meio de Decreto Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Inscrição do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como fundo público municipal junto à Delegacia Regional da Receita
Federal, no prazo de 30 (dias) após a regulamentação.
Criar a Conta bancária para o FIA municipal, no prazo 30 (trinta dias), após a regularização do CNPJ.
Cadastrar, após realizada as etapas anteriores, o FIA junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para a sua inclusão no
programa de Imposto de renda de 2021, possibilitando-se a percepção de doação do imposto de renda (prazo outubro de 2020), por meio do link:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=22478.
Destinar recurso orçamentário ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Assunção do Piauí na Lei Orçamentária Anual,
de acordo com o Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
AO Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Assunção do Piauí
Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Ação e Plano de Aplicação, para ser incorporado à lei orçamentária municipal.
Ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora os
destinatários quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações
judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para
viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
RESOLVE, por fim, determinar aos Srs. Etivaldo Antão de Sousa e Vanessa Cristina de Lima Verísimo Silva, servidores, que encaminhem à
publicação a presente Recomendação.
São Miguel do Tapuio, 14 de setembro de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor (a) de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SIMP Nº 000474-240/2019
Finalidade: Apurar a suposta ocorrência do crime tipificado no artigo 218-b do CP, dentre outros.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93, e na Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público:
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Foi instaurada, inicialmente, Notícia SIMP Nº 000474-240/2019, visando apurar a suposta ocorrência do crime tipificado no artigo 218-b do CP,
dentre outros, após recebimento de relatório do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente desta cidade.
Em seguida foi oficiado à Delegacia para que averiguasse os fatos e constatando a veracidade que se instaurasse o respectivo procedimento (fls.
67).
Posteriormente, este órgão ministerial converteu a Notícia de Fato (SIMP 000474-240/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Logo após, foi Oficiado Autoridade Policial requisitando: a) cópia da portaria inaugural do inquérito policial e informações a respeito de sua atual
fase - se já foi concluído ou se há diligências investigatórias pendentes, especificando-as;
b) caso não tenha sido instaurado, sejam adotadas as providências pertinentes para a efetiva instauração, com a remessa da cópia da portaria
inaugural.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
As peças constantes na presente Notícia de Fato não são, por si só, aptas a embasar o oferecimento de denúncia, sendo, portanto, necessário
realizar a devida apuração, para que possamos tomar as devidas providências.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP veda a requisição de informações, sendo que na hipótese de natureza criminal deve-se observar as normas
da legislação vigente e as do CNMP pertinentes, qual seja a Resolução nº 181/2017, a qual diz que em poder de quaisquer peças de informação,
o membro do Ministério Público poderá: a) promover a ação penal cabível; b) instaurar procedimento investigatório criminal; c) encaminhar as
peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo; d) promover, fundamentadamente, o respectivo
arquivamento e e) requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação
dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente, determinando a
instauração de competente Procedimento Investigatório Criminal.
O caso em tela já foi encaminhado à autoridade policial, através dos ofícios Ofício nº 093/2019-GPSMT e Ofício nº 043/2020-GPJSMT.
Assim, só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n.
174/2017 do CNMP, com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa
dos autos para deliberação.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Encaminhe-se cópia desta decisão, via e-mail, ao Conselho Tutelar.
Comunique-se o teor desta decisão ao CSMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 11 de setembro de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
- Promotor de Justiça NOTÍCIA DE FATO -SIMP Nº 000241-240/2020
OBJETO: Apurar crime.
PARTE INTERESSADA: Moradores da Localidade Sítio Velho
DECISÃO -PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93,e na Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público:
Conforme despacho inicial, trata-se de Notícia de Fato instaurada em para apurar denúncia registrada no DISQUE 100, recebida no âmbito da
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, em que informa que "várias pessoas da comunidade sítio velho sofreram racismo por parte do
senhor Paulo Donana que chamou eles de barrão e leitoa que são considerados porcos e que são negros"
Em seguida foi oficiado à Delegacia para que averiguasse os fatos e constatando a veracidade que se instaurasse o respectivo procedimento (fls.
08).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
As peças constantes na presente Notícia de Fato não são, por si só, aptas a embasar o oferecimento de denúncia, sendo, portanto, necessário
realizar a devida apuração, para que possamos tomar as devidas providências.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP veda a requisição de informações, sendo que na hipótese de natureza criminal deve-se observar as normas
da legislação vigente e as do CNMP pertinentes, qual seja a Resolução nº 181/2017, a qual diz que em poder de quaisquer peças de informação,
o membro do Ministério Público poderá: a) promover a ação penal cabível; b) instaurar procedimento investigatório criminal; c) encaminhar as
peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo; d) promover, fundamentadamente, o respectivo
arquivamento e e) requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação
dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente, determinando a
instauração de competente Procedimento Investigatório Criminal.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
O caso em tela já foi encaminhado à autoridade policial, através do Ofício nº 71/2020-GPJSMT .
Ante o exposto, considerando o que dispõe o art. 4, inciso I da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Encaminhe-se cópia desta decisão, via e-mail, ao Conselho Tutelar.
Comunique-se o teor desta decisão ao CSMP e Ouvidoria do MPPI.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 11 de setembro de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
- Promotor de Justiça Página 34
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4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 44/201913392
a) Espécie: Termo aditivo nº 03 ao Contrato n° 44/2019, firmado em 10 de setembro de 2020, entre a Procuradoria-Geral de Justiça e a empresa
EMPRESA G KELLY DA SILVA ARAÚJO EIRELI;
b) Objeto: Alteração da razão social da contratada, bem como à consignação de sua nova estruturação social;
c) Procedimento de Gestão Administrativa: nº 19.21.0013.0004589/2020-60;
d) Signatários: pela contratada: Sra. Giuliany Kelly da Silva Araújo, portadora da cédula de identidade nº 2.034.259-SSP/PI e CPF (MF) nº
656.874.503-00, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI13384
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 547/2020 - Republicação por incorreção.
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 10 (dez) dias de férias da servidora ANA PATRÍCIA SOARES, Técnica Ministerial,
matrícula nº 308, lotada junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, previstas anteriormente para ocorrer no período 23/03/2020 a
01/04/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 271/2020, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 23 de
março de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 548/2020 - Republicação por incorreção.
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 10 (dez) dias de férias do servidor DIEGO ALVES DE CARVALHO, Técnico Ministerial,
matrícula nº. 276, lotado junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, previstas anteriormente para ocorrer no período 23/03/2020 a
01/04/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 271/2020, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 23 de
março de 2020.
Teresina (PI), 04 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 582/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 03 a 07 de setembro de 2020, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora ANA KARINA
SANTOS SILVA, Técnica Ministerial, matrícula nº 349, conforme perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 03 de setembro de 2020.
Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 583/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 04 a 07 de setembro de 2020, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora comissionada
THAYNARA RODRIGUES ROCHA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15298, conforme perícia médica oficial, nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de setembro de 2020.
Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 584/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora KARLA GABRIELA DA SILVA VERAS, Assessora
de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15306, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, previstas anteriormente para ocorrer no
período 01 a 30/07/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 531/2020, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus
efeitos ao dia 01 de julho de 2020.
Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 585/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora comissionada CLARISSA ALMEIDA BARBOSA,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15509, lotada junto à 51ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, previstas anteriormente para
ocorrer no período 02 a 31/03/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os
seus efeitos ao dia 02 de março de 2020.
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Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 586/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora comissionada SANDRA ROBERTA RIBEIRO
JUREMA, Assessora de Procurador de Justiça, matrícula nº. 16200, lotada junto à 14ª Procuradoria de Justiça de Teresina-PI, previstas
anteriormente para ocorrer no período 01 a 30/04/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de
2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de abril de 2020.
Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 587/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora comissionada BIANCA LINHARES SANTOS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15438, lotada junto à 1ª
Promotoria de Justiça de Luís Correia/PI, no período de 05 a 12 de setembro de 2020, 08 (oito) dias consecutivos para ausentar-se do serviço,
em razão de falecimento de seu pai, de acordo com o inciso III, b, do art. 106 da Lei Complementar n° 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo
seus efeitos ao dia 05 de setembro de 2020.
Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 588/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 18 de setembro de 2020, à servidora comissionada MARINA LIMA DA COSTA ARAUJO, Assessora
de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15695, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Barras/PI, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº
985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 02/05/2019, sem que recaiam descontos sob
o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 15 de setembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

6. OUTROS
[]

6.1. 19ª ZONA ELEITORAL - JAICÓS13377
NF nº 000038-180/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SUMÁRIO
Trata-se de denúncia realizada junto à ouvidoria do MP-PI e registrada no SIMP, sob o protocolo nº 000038-180/2020, em face de WILTON
COUTINHO SILVA, relativa à suposta PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA, uma vez que o Representado teria veiculado o Convite da
Convenção Eleitoral do MDB-Massapê do Piauí dirigido a todos os cidadãos massapeenses em sua rede social, sendo também compartilhado
por outros correligionários do candidato, bem como na página "Massapê do Piauí News", do Facebook, conforme representação e fotos em
anexo.
Antes das diligências iniciais, foi realizada consulta ao Coordenador do Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) quanto à legalidade de tal ato.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
Toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão
investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizadas como elementos
probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Pois bem! A partir das eleições de 2016, a pré-campanha foi consideravelmente ampliada, pois a Lei nº 13.165/2015 incorporou à Lei das
Eleições (Lei nº 9.504/1997) o artigo 36-A, alterando significativamente os parâmetros acerca da propaganda antecipada, permitindo a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, além de diversos atos que podem ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet, apenas com a restrição de não haver pedido explícito de voto.
No presente caso, s.m.j, segundo o coordenador do CACOP, não se vislumbrou pedido explícito de voto simplesmente pelo fato de o précandidato ter compartilhado em sua rede social pessoal convite de convenção partidária, que expressamente é dirigida a "convencionais e
filiados".
Ademais, a jurisprudência do TSE se orientou no sentido de que, a despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato ou a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de
manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda.
Na questão em análise, a propaganda ocorreu em rede social do pré-candidato, que NÃO é proscrita durante o período de propaganda eleitoral.
Conforme ORIENTAÇÃO 02/2020, do PRE/PI, encaminhada pelo CACOP, que trata da configuração da propaganda extemporânea, no
julgamento do AgR-AI nº 9-24/SP, ocasião em que foram fixados alguns critérios para identificação de observância dos limites legais para a
propaganda no período pré-eleitoral, ficou assentado que:
a) "o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da
forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos";
b) "os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa,
consistem em 'indiferentes eleitorais', situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada";
"o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos,
não enseja irregularidade per se";
d) "todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os
seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc);
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e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio" (todas as citações extraídas do voto do Ministro Luiz Fux).
Ora, a realização das diligências preliminares, qual seja, consulta ao CACOP, mostrou que não há irregularidade no fato narrado pelo
denunciante.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
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):
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la;
§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.
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, III, da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
Determino a remessa da presente decisão à Ouvidoria do Ministério Público para fins de conhecimento acerca do arquivamento do feito.
Determino ainda a publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico -DOEMP/PI.
Por fim, proceda-se aos registros necessários no SIMP.
Jaicós, 14 de setembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral

6.2. 25ª ZONA ELEITORAL - JERUMENHA13379
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 03/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 25ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 25ª Zona Eleitoral na cidade de
Jerumenha/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 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
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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 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 25ª Zona Eleitoral (Jerumenha/PI e Canavieira/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;
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
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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 locais.
Expedientes Necessários.
Cumpra-se.
Jerumenha /PI, 10 de setembro de 2020
GERSON GOMES PEREIRA
Promotor Eleitoral da 25ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 02/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 25ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos pertencentes a 25ª Zona Eleitoral do Piauí (Jerumenha/PI e Canavieira/PI).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 25ª Zona Eleitoral na cidade de
Jerumenha/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.
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.
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.
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.
Demonstrada a participação do prefeito na condição de candidato à reeleição, não se pode fazer prevalecer condição formalista sobre a
realidade comprovada nos autos.
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 25ª Zona Eleitoral do Piauí (Jerumenha/PI e Canavieira/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.
Jerumenha-PI, 10 de setembro de 2020.
Página 39

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 718 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Setembro de 2020 Publicação: Quarta-feira, 16 de Setembro de 2020

GERSON GOMES PEREIRA
Promotor Eleitoral da 25ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 01/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 25ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos pertencentes a 25ª Zona Eleitoral do Piauí (Jerumenha/PI e Canavieira/PI).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 25ª Zona Eleitoral na cidade de
Jerumenha/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 remoção ex officio de 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 25ª Zona Eleitoral do Piauí (Jerumenha/PI e Canavieira/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;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Jerumenha-PI, 10 de setembro de 2020.
GERSON GOMES PEREIRA
Promotor Eleitoral da 25ª ZE/PI
PORTARIA ELEITORAL Nº 01/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 25ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 25ª Zona Eleitoral na cidade de
Jerumenha/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 a necessidade de acompanhar, de forma próxima e ostensiva, atos de pré-campanha e de campanha referentes as eleições
municipais de 2020 na 25ª Zona Eleitoral do Piauí, que abrange os Municípios de Jerumenha/PI e Canavieira/PI;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação
pelo novo coronavírus e que em 03.02.2020, o Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência de saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
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registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO que 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 representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que o art. 36 da Lei n° 9.504/97 estabelece que a "propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição, data alterada pela EC nº 107/2020, art. 1º, § 1º, inc. IV para as eleições municipais de 2020, para após 26 de setembro;
CONSIDERANDO que nos termos da referida lei o pré-candidato poderá realizar sua promoção pessoal perante a população no período anterior
à campanha, fazendo menção à pretensa candidatura, exaltando suas qualidades pessoais e divulgando seu posicionamento pessoal sobre
questões políticas, estando vedado pedido explícito de voto;
CONSIDERANDO que o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de
oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que o art. 22 da LC 64/90 estabelece que qualquer "partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político";
CONSIDERANDO que o art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997 proíbe, no primeiro semestre do ano de eleição, a realização de despesas com
publicidade dos órgãos públicos (federais, distritais, estaduais ou municipais), ou das respectivas entidades da administração indireta, que
excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito o art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, com a
aplicação, em caso de violação, da penalidade de suspensão imediata da conduta vedada, cassação do registro ou diploma, além de multa no
valor de 5.000 a 10.000 Ufir (duplicadas em caso de reincidência);
CONSIDERANDO que, a partir do dia 07 de abril, até a posse dos eleitos, é proibido aos agentes públicos fazerem, na circunscrição do pleito,
revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição
(art. 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 22.252/2006: o termo inicial do prazo consta no art. 7º, § 1º, desta lei, qual seja, 180
dias antes da eleição; o termo final é a posse dos eleitos);
CONSIDERANDO que, no período compreendido entre 05 de março de 2020 e 03 de abril de 2020, considera-se justa causa a mudança de
partido pelos detentores do cargo de vereador para concorrer à eleição majoritária ou proporcional (art. 22-A, inciso III, da Lei nº 9.096/1995).
Isto é, somente se admite a troca de partidos pelo candidato se se demonstrar, perante a Justiça Eleitoral, a existência de justa causa para tanto,
nos termos da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos). Assim, somente aqueles que estão no fim do mandato podem mudar de partido
durante a janela partidária, de modo que vereadores podem fazer uso dessa prerrogativa em 2020, sem perda do mandato pela mudança em
caso de eleito majoritário (prefeito, governador, presidente, senador) (ADI 5081);
CONSIDERANDO que o art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 estabelece o prazo de cento e oitenta dias antes das eleições como a data limite para
que o órgão de direção nacional dos partidos políticos que ainda não tenham regras definidas em seus respectivos estatutos, publiquem, no
Diário Oficial da União, as normas para a escolha e a substituição de candidatos e para a formação das coligações;
CONSIDERANDO que em 1º de Junho o Tribunal Superior Eleitoral divulgou, na internet, o quantitativo de eleitores por município, para fins do
cálculo do limite de gastos e do número de contratações diretas ou terceirizadas de pessoal para prestação de serviços de militância e
mobilização de rua nas campanhas eleitorais (art. 100-A da Lei nº 9.504/1997, e art. 1º da Lei nº 13.878/2019) e, ainda, que os limites de gastos e
de contratação de pessoal para trabalhar na campanha devem ser diferenciados, considerando a proporção de eleitores de cada localidade, daí a
importância de se saber o número de eleitores;
CONSIDERANDO que a partir de 11 de agosto vedou-se às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou comentado
por pré-candidato (art. 45, § 1º, da Lei nº 9.504/1997: EC nº 107/2020, art. 1º, § 1º, inc. I: altera, para as eleições municipais de 2020, o período
estabelecido neste artigo para a partir de 11 de agosto);
CONSIDERANDO que a partir do dia 15 de maio facultou-se aos pré-candidatos promoverem a arrecadação prévia de recursos na modalidade
de financiamento coletivo (crowdfunding), ficando a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras condicionada ao cumprimento,
pelo candidato, do registro de sua candidatura, da obtenção do CNPJ e da abertura de conta bancária (art. 22-A, § 3º, da Lei nº 9.504/1997);
CONSIDERANDO que o dia 30 de junho foi o último dia para o envio das prestações de contas pelos partidos relativas ao exercício de 2019
(art. 32, caput, da Lei nº 9.096/1995);
CONSIDERANDO que a legislação eleitoral permite a afixação de faixas e cartazes em local próximo ao da convenção, com mensagem aos
convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor (art. 2º, § 3º,da Resolução TSE nº 23.610/2019), assim como não se admite o
uso da internet para a divulgação de propaganda intrapartidária, por se tratar de meio que desborda o âmbito convencional (R-RP 2599540);
CONSIDERANDO que o dia 16 de setembro é o último dia, observada a data da convenção, para que o partido político que deseje participar das
eleições municipais de 2020 tenha constituído órgão de direção na circunscrição, devidamente anotado no Tribunal Regional Eleitoral
competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário (art. 4 º da Lei nº 9.504/1997 c/c art.10 § 1º, incisos I e II, da Lei nº 9.096/1995 c/c
arts. 35 e 43 da Resolução TSE nº 23.571/2018 e art. 1 º, § 1 º, inciso II, da EC nº 107 2020);
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 001/2020, com o propósito de acompanhar, de forma próxima e
ostensiva, atos de pré-campanha e campanha referentes as eleições municipais de 2020 no âmbito da 25ª Zona Eleitoral do Piauí
(Jerumenha/PI e Canavieira/PI), devendo ser realizadas todas as diligências necessárias ao seu normal e legítimo andamento, nos termos da
legislação pertinente, DETERMINANDO, inicialmente:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3) A juntada do calendário eleitoral estabelecido pelo TSE - Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições de 2020;
4) A juntada de toda e qualquer representação eleitoral já encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, no âmbito da 25ª Zona Eleitoral do Piauí,
por ocasião das eleições de 2020;
5) Expeçam-se RECOMENDAÇÕES, com as considerações de praxe, aos partidos políticos que compõem a 25ª Zona Eleitoral do Piauí
(Jerumenha/PI e Canavieira/PI) para fins de notificarem seus filiados e pré-candidatos ao pleito municipal de 2020 acerca da temática, bem como
aos meios de comunicação social acerca das práticas vedadas em período de pré-campanha;
6) Solicitem-se às rádios, blogs e meios de comunicação social, abrangidos pela 25ª Zona Eleitoral/PI, que confiram ampla divulgação e
publicidade às medidas Recomendadas no item "5".
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7) REQUISITE-SE, estipulando o prazo de 5 (cinco) dias para resposta:
7.1) Às Prefeituras Municipais de Jerumenha e Canavieira:
a) o montante com a realização de despesas (liquidação de despesas) com publicidade dos órgãos públicos municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, relativo aos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito (art. 73, inciso VII, da
Lei nº 9.504/1997), bem assim o montante gasto com despesas com publicidade no primeiro semestre do ano eleitoral, no caso, 2020;
7.2) À Secretaria de Administração dos Municípios de Jerumenha e Canavieira:
a) informação sobre o último reajuste concedido aos servidores municipais, especialmente, a data em que foi concedido;
b) informações sobre a existência de transferência voluntária ao Município a partir do dia 04 de julho do corrente ano, discriminando se a
transferência se deu nas hipóteses de cumprimento de obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado ou de atendimento de situações de emergência e calamidade pública;
7.3) Aos Partidos Políticos de Jerumenha e Canavieira:
a) informações se, no período compreendido entre 5 de março de 2020 e 3 de abril de 2020, houve mudança de partido pelos detentores do
cargo de vereador para concorrer à eleição majoritária ou proporcional (art. 22-A, inciso III, da Lei nº 9.096/1995);
b) nos termos do artigo 7º, da Lei 9.504/97, informação sobre a existência de coligação para eleição majoritária, se seguem coligação já existente
em nível nacional ou se inauguraram coligação nova devidamente publicada no Diário Oficial até cento e oitenta dias antes das eleições;
c) nos termos do artigo 18-C da Lei nº 13.878/2019, informação sobre o número máximo de contratações diretas ou terceirizadas de pessoal para
a realização de atividades de militância e mobilização de rua nas eleições para vereador e prefeito das respectivas cidades;
d) informação sobre a existência de pré-candidato que tenha programa apresentado ou comentado em qualquer meio de comunicação e se ele
promoveu o tempestivo afastamento;
e) a indicação do meio e local onde será realizada a convenção partidária, bem como as datas;
f) informações sobre a constituição do órgão diretivo na circunscrição do pleito eleitoral (diretório municipal), especialmente, os preceitos
estabelecidos nos estatutos de cada agremiação e o local de funcionamento;
7.4) Ao Cartório Eleitoral da 25ª ZE:
a) informação sobre a existência de cadastro perante a Justiça Eleitoral de entidade arrecadadora de recursos financeiros de pessoas físicas para
financiar determinada candidatura ou agremiação partidária no pleito eleitoral nos Municípios de Jerumenha e Canavieira, bem assim o sítio
eletrônico, em caso positivo, em que disponibilizada lista contendo a identificação dos doadores, da instituição arrecadadora e das respectivas
quantias doadas, tudo nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019;
b) Tendo em vista que o dia 30 de junho foi o último dia para o envio da prestação de contas do partido relativa ao exercício de 2019 (art. 32,
caput, da Lei nº 9.096/1995), seja informando se houve o cumprimento da medida;
8) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Raquel Pereira Duque, assessora da Promotoria de Justiça de Jerumenha, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
9) A publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional
Eleitoral.
10) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede da Promotoria de Justiça de
Jerumenha-PI, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Jerumenha-PI, 10 de setembro de 2020.
GERSON GOMES PEREIRA
Promotor Eleitoral da 25ª ZE/PI
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 04/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 25ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos partidos políticos e candidatos acerca das medidas relativas as campanhas eleitorais, em observância ao
protocolo específico nº 044/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 25ª Zona Eleitoral na cidade de
Jerumenha/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO 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, 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;
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 25ª Zona Eleitoral (Jerumenha/PI e Canavieira/PI):
que evitem o uso e o compartilhamento de informes publicitários impressos de fácil manuseio, como cartilhas, jornais, folders, santinhos, etc.;
que invistam em marketing digital (Campanhas através de aplicativos, redes sociais, etc.) em detrimento a uso de impressos e informes
publicitários;
que evitem eventos que ocasionem grandes aglomerações, como comícios, caminhadas, carreatas, reuniões com grande número de
participantes e, caso não seja possível, que se realizem 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 esclarecida a vedação ao transporte de pessoas
nas carrocerias dos veículos, bem como aglomeração de pessoas no interior dos veículos;
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 da regra de ocupação da área de 4 m² por pessoas, fazendo uso correto da máscara
e da higienização das mãos por todos os participantes;
que reduzam o fluxo e permanência de pessoas dentro do comitê ou locais de reunião para uma ocupação de 2 metros por pessoa (Exemplo:
área livre de 32 m² / 4 m² = 8 pessoas no máximo). Caso não seja possível o distanciamento mínimo exigido, utilizar barreiras físicas entre as
estações de trabalho e/ou a implementação temporária de rodízio de pessoas;
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI e
Diário Oficial da União, respectivamente;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Jerumenha-PI, 10 de setembro de 2020.
GERSON GOMES PEREIRA
Promotor Eleitoral da 25ª ZE/PI
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