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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ/PI14124
PORTARIA PGJ/PI Nº 2058/2020
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 n° 12/93,
CONSIDERANDO que, nos temos do Ato PGJ/PI n° 835/2018, a primeira substituição da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina compete
à 49ª Promotoria de Justiça de Teresina,
CONSIDERANDO o despacho contido no protocolo e-doc nº 07010087308202033,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO, titular da 49º Promotoria de Justiça de Teresina, para
atuar na Manifestação nº 3750/2020, oriunda da Ouvidoria do MPPI, em razão de suspeição arguida pela Promotora de Justiça titular da
28ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2060/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no OFÍCIO - 0033674 - CPPT - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0006501/2020-25,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, o servidor THYAGO JOSÉ PEREIRA JANUÁRIO, matrícula nº 256, para realizar os serviços especificados
abaixo, dias 27 e 28 de outubro de 2020:
Serviço

Local

Vistoria de recebimento de obra de escoramento e serviços complementares em imóvel tombado em esfera federal no terreno
localizado no cruzamento entre a Rua Riachuelo e a Rua Cel. José Narciso, nº 636, Centro Histórico da cidade de Parnaíba-PI

Parnaíba-PI

Vistoria de imóveis para locação com a finalidade de abrigar as Promotorias de Justiça de Esperantina

Esperantina
-PI

Vistoriar imóvel que será doado ao MPPI

Pedro II-PI

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2061/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça FLÁVIO
TEIXEIRA DE ABREU JUNIOR, Titular da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, referentes ao 2º período do exercício de 2018, previstas
para o período de 03 de novembro a 04 de dezembro de 2020, conforme a Portaria PGJ nº 2038/2020, para que sejam usufruídas no período de
04 de novembro a 03 de dezembro de 2020.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 04/11/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2069/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/16,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO, titular da 18ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 14ª Procuradoria de Justiça, de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2020, em razão da licençaprêmio da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 05 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2070/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/16,
RESOLVE
DESIGNAR o Procurador de Justiça JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO, titular da 17ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 11ª Procuradoria de Justiça, de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2020, em razão da licença-prêmiodo titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2071/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA,no uso das atribuições legais,
RESOLVE
INTERROMPER,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de03 de novembro de 2020, as férias da
Promotora de JustiçaEDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras e Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional ao Meio Ambiente, anteriormente previstas para o período de 19 de outubro a 17 novembro de 2020, conforme a Portaria PGJ nº
Página 2

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 751 Disponibilização: Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 6 de Novembro de 2020

1686/2020, ficando 15 (quinze) dias para usufruto em data oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 03/11/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

1.2. ATOS PGJ/PI14147
ATO PGJ Nº 1039/2020
Altera o Ato PGJ nº 1032/2020, que regulamenta a conversão parcial de férias não gozadas dos membros do Ministério Público em
abono pecuniário, para o exercício financeiro de 2020.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 12, V, da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de novembro de 1993,
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 99, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar
Estadual nº 225, de 28 de julho de 2017, assegurando aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí a conversão em Abono Pecuniário
de 1/3 (um terço) das férias não gozadas;
RESOLVE:
Art. 1º O art. 1º, §1º do ATO PGJ Nº 1032/2020, de 24 de setembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º (...)
§1º Fica autorizado, para o exercício financeiro de 2020, o pagamento decorrente da conversão em pecúnia aos membros de 2 (dois) períodos de
10 (dez) dias de férias, sendo uma conversão para cada período aquisitivo, devendo o período remanescente ser requerido em momento
oportuno, caso não tenha sido usufruído.
Art. 2º O pagamento da segunda conversão de férias em pecúnia, observadas as disposições do Ato PGJ nº 1032/2020, deve ser previamente
requerido pelos membros interessados, no período de 06 a 08 de novembro de 2020, mediante único requerimento por interessado, por meio de
formulário eletrônico disponibilizado pela Coordenadoria de Recursos Humanos, considerando-se inválidos outros requerimentos, ainda que
dentro do prazo fixado no caput deste artigo.
Parágrafo único. O direito previsto neste ato recairá sobre o período de férias mais antigo e, preferencialmente, sobre aquele em que não houve o
início de fruição.
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Teresina/PI, 05 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ATO PGJ Nº 1040/2020
Altera o Ato PGJ nº 1033/2020, que regulamenta a conversão parcial de férias não gozadas dos servidores do Ministério Público do
Estado do Piauí em abono pecuniário, para o exercício financeiro de 2020.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 12, V, da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de novembro de 1993,
CONSIDERANDO a previsão contida no § 5º do art. 29 da Lei Estadual nº 6.237, de 05 de julho de 2012, cuja redação foi acrescentada pela Lei
Estadual nº 7.170, de 28 de dezembro de 2018, assegurando aos servidores do Ministério Público do Estado do Piauí a conversão de 1/3 (um
terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário;
R E S O L V E:
Art. 1º O art. 1º, §1º do ATO PGJ Nº 1033/2020, de 24 de setembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º (...)
§1º Fica autorizado, para o exercício financeiro de 2020, o pagamento decorrente da conversão em pecúnia aos servidores de 2 (dois) períodos
de 10 (dez) dias de férias, sendo uma conversão para cada período aquisitivo, devendo o período remanescente ser requerido em momento
oportuno, caso não tenha sido usufruído.
Art. 2º O pagamento da segunda conversão de férias em pecúnia aos servidores, observadas as disposições do Ato PGJ nº 1033/2020, deve ser
previamente requerido pelos membros interessados, no período de 06 a 08 de novembro de 2020, mediante único requerimento por interessado,
por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Coordenadoria de Recursos Humanos, considerando-se inválidos outros requerimentos,
ainda que dentro do prazo fixado no caput deste artigo.
Parágrafo único. O direito previsto neste ato recairá sobre o período de férias mais antigo e, preferencialmente, sobre aquele em que não houve
o início de fruição, ficando limitado aos exercícios de 2017 a 2020.
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Teresina/PI, 05 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ATO PGJ Nº 1041/2020
Altera o Ato PGJ nº 1022/2020, que estabelece as diretrizes e medidas para a retomada gradual das atividades presenciais e prevenção
de contágio e propagação do novo Corona vírus, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas no art. 12, incisos I e V, da Lei
Complementar estadual nº 12/1993 e no art. 10, incisos I e V, da Lei federal nº 8.625/1993,
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade do Ministério Público e a necessidade de se assegurar condições mínimas para a
continuidade do serviço;
RESOLVE:
Art. 1º. Revoga-se o inciso III do art. 20 do Ato PGJ nº 1022/2020.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 05 de novembro de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI14114
PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL Nº 005/2020
A Promotoria de Justiça de Fronteiras, no uso das funções e atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, "caput", e 129, inc. II, da
Constituição Federal; art. 27. inc. II e seu parágrafo único, incs. I e IV, e art. 80 da Lei Federal nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
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Público);
CONSIDERANDO que cabe ao órgão Ministerial, conforme determina a Carta Magna, em seu art. 129, inciso III, promover o Inquérito Civil para a
proteção do Patrimônio Público;
CONSIDERANDO conforme determina o art. 37, da Carta Magna, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, conforme os autos do processo criminal de n.º 0000313-97.2018.8.18.0051 o Sr. MALLONI MANOEL DE SOUSA
recebeu valores indevidos da Prefeitura de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO que o Sr. MALLONI MANOEL DE SOUSA trabalhava na Prefeitura de Fronteiras-PI, percebendo valores no entorno de R$
954,00;
CONSIDERANDO que em um determinado momento o Sr. MALLONI MANOEL DE SOUSA percebeu da Prefeitura de Fronteiras-PI um depósito
em sua conta bancária no valor de R$ 12.817,89.
CONSIDERANDO que o Sr. MALLONI MANOEL DE SOUSA verificou tal valor ao conferir o seu extrato bancário;
CONSIDERANDO que o Sr. MALLONI MANOEL DE SOUSA, ao invés de devolver a quantia depositada em sua conta corrente por engano,
optou por gastar tal quantia;
CONSIDERANDO que tal fato narrado em linhas alhures fez com que o Sr. MALLONI MANOEL DE SOUSA fosse denunciado pela Promotora de
Justiça titular à época, Dra. KARINE ARARUNA XAVIER, pelas tenazes do art. 313, do Código Penal;
CONSIDERANDO que a Dra. KARINE ARARUNA XAVIER não tomou qualquer medida na seara da Improbidade Administrativa na época dos
fatos, não instaurando os procedimentos cabíveis, gerando uma omissão latente;
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.429/92 considera como ato de Improbidade Administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei
RESOLVE:
1. Instaurar INQUÉRITO CIVIL nº 005/2020, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, art. 27, parágrafo único, I, da Lei
Federal nº 8.625/93, art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 (Lei Orgânica do Ministério do Estado do Piauí), com o intuito de apurar possível
prática de ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, com autoria imputada ao Sr. MALLONI MANOEL DE SOUSA;
2.Determinar as seguintes providências:
a) autuação 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
Piau;
b) expedição de ofício ao Prefeito de Fronteiras-PI dando conhecimento da instauração do Inquérito Civil.
Cumpra-se,
Fronteiras-PI, 03 de Novembro de 2020.
Eduardo Palácio Rocha
Promotor de Justiça

2.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI14115
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N° 000363-184/2017
Finalidade: Apurar possíveis irregularidades no FUNDEB do ano de 2014
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por meio da
Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, 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:
Foi instaurada inicialmente Notícia de Fato SIMP Nº 000363-184/2017 em virtude do recebimento do ofício nº 01/2014 oriundo do SIMTECPI(
Sindicato da Educação e dos Demais Trabalhadores da Rede Pública Municipal de Castelo do Piauí ) - relatando que o Prefeito Municipal de
Castelo do Piauí do ano de 2014 (José Ismar Lima Martins) não estaria cumprindo a Lei 11.738/2008 que é referente ao piso salarial dos
professores e que não estaria pagando o aumento referente às mudanças de classe/nível dos professores.
Posteriormente, este órgão ministerial converteu a Notícia de Fato SIMP Nº 000363-184/2017 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Em seguida foi oficiado ao SIMTECPI, solicitando informações acerca do problema supracitado e o sindicato informou que o piso salarial está em
dias e os retroativos referentes às mudanças de classe/nível foram juducializados através da AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 000046367.2016.8.18.0045
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório.
Conforme revelam os autos, não há outras providências a serem adotadas em relação aos fatos narrados no presente procedimento.
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.
Comunique-se o teor deste despacho ao CSMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí,30 de setembro de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14116
Notícia de Fato nº 018/2020
SIMP 000148-310/2020
Objeto: SUPOSTO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO UTILIZADO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após informações prestadas pelo Sr. CLAUDIVAN REIS DA COSTA em que relata possível problema
no medidor de energia, sob o argumento de que seu consumo não corresponde ao que efetivamente utiliza.
Com isso, solicitado informações a EQUATORIAL PIAUÍ, empresa fornecedora de energia elétrica, esta se manifestou prestando os
esclarecimentos solicitados (IDs. 31774181 e 31803684).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da resposta da EQUATORIAL PIAUÍ que, em primeira análise, não houve faturamento de consumo de
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energia elétrica não utilizado.
Restou demonstrado em manifestação de ID. 31774181 que, além dos faturamentos na UC objeto da presente representação foram feitos
normalmente, o aumento das faturas aconteceram em razão da celebração de um parcelamento dos débitos pendentes, em 03 de setembro de
2019, com as condições a seguir: entrada no valor de R$ 300,92 (trezentos reais e noventa e dois centavos) mais 18 (dezoito) parcelas fixas de
R$ 103,98 (cento e três reais e noventa e oito centavos).
As referidas parcelas mensais foram lançadas em cada fatura posterior. Desse modo, só a composição da fatura fica da seguinte forma: R$
103,98 (referente à parcela) + consumo = fatura do mês.
Além do mais, em fiscalização realizada na data de 02 de setembro de 2020, à presença do proprietário, constatou-se que a "unidade
consumidora está normal, sem perda de energia elétrica", conforme documento em Doc. 2947451.
Portanto, por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, já que o faturamento está sendo realizado de forma normal, em conjunto com o parcelamento
feito pelo Requerente, assim como não foi encontrado irregularidades no medidor, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4, 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, a Coordenação do PROCOM/MPPI.
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, 4 de novembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: ANÔNIMO
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se da reclamação apresentada pelo Sr. Djalma Júnior, alegando que foi desabilitado de licitação sem qualquer motivação, designada para
se realizar no dia 29 de outubro do corrente ano.
Ao entrar em contato, com o Procurador do Município de São João do Piauí na mesma data acima, este informou que a licitação foi cancelada
sem nova data prevista para sua realização.
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".
Diante do cancelamento da licitação, ausente se encontra o interesse ministerial para apurar eventuais irregularidades.
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.
Publique-se. Após arquive-se.
São João do Piauí/PI, 5 de novembro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTORDEJUSTIÇA

2.4. 19ª ZONA ELEITORAL - JAICÓS/PI14117
Notícia de Fato Eleitoral SIMP nº 000042-180/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Eleitoral instaurada para apurar a conduta do partido político PP - Partido Progressista - na convenção partidária,
realizada no dia 11 de setembro de 2020, na Rua Manoel Bispo Teixeira, s/n, Centro, (Quadra Poliesportiva), das 08h00min até às 13h00min, na
cidade de Patos do Piauí/PI. Segundo mídia enviada pelo representante, houve aglomeração de pessoas, em desrespeito às normas sanitárias
municipais vigentes.
Adotadas as medidas iniciais pertinentes ao feito, foram notificados a Vigilância Sanitária Municipal de Patos do Piauí-PI e o Presidente do
Partido Político Progressista para prestarem esclarecimentos no prazo de 05 (cinco) dias (ID 31835431).
Respostas e documentos colacionadas nos IDs 31882199 e 31882207.
Epítome do necessário. DECIDO.
Ab initio, cumpre mencionar que esta notícia de fato fora autuada após atendimento, via WhatsApp nº (89) 99408-7190, do Senhor Luiz Evaristo,
o qual noticiou a ocorrência de aglomerações na convenção de homologação das candidaturas de "Valdemiro e Pedim" em Patos do Piauí, pelo
Partido Progressistas.
Devidamente notificada, a Vigilância Sanitária Municipal de Patos do Piauí-PI assim se manifestou:
Em que pese o teor da NOTIFICAÇÃO ELEITORAL Nº 03/2020, que trata da aglomeração de pessoas na Convenção Eleitoral realizada pelo
Partido Progressista no dia 11 de setembro de 2020, com pedido de aplicação de multa aos responsáveis pela convenção, entendemos que não
houve infração, conforme passaremos a esclarecer abaixo.
A secretaria municipal de saúde acompanhou a organização do espaço antes da convenção iniciar, verificando se haviam respeitado as
recomendações e, atendendo um oficio da comissão, cedeu uma técnica de enfermagem devidamente paramentada para acompanhar e
fiscalizar a reunião; além da técnica de enfermagem, foi colocado à disposição termômetro infravermelho, álcool em gel, tapete sanitizante e
máscaras descartáveis.
Apesar da foto juntada na notificação eleitoral nº 03/2020, esta não demonstra a realidade do ocorrido no local.
Apresentamos, abaixo, fotos que comprovam que as cadeiras foram disponibilizadas de forma que respeitasse o distanciamento de 2m
(laterais/frente e costa), as arquibancadas foram devidamente sinalizadas com o distanciamento.
[fotos juntadas na resposta]
Ressaltamos ainda que os organizadores do evento colocaram pessoas responsáveis para orientar tanto quanto ao uso de máscaras, quanto ao
distanciamento.
Até o momento em que a profissional estava no local não fora detectada nenhuma aglomeração.
Na mesa de honra, apesar do não distanciamento adequado (situação comum em todas as outras convenções), os convencionais, cerimonialista
e pessoas da organização estavam de máscara durante todo o evento.
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Diante do exposto, esta coordenadoria de vigilância sanitária entende que não houve aglomeração irregular de pessoas no local. (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)
O Partido Progressista, por sua vez, assim se manifestou:
Inicialmente é importante ressaltar que não ocorrera aglomeração no local da convenção.
Conforme mencionado no ofício, a notificação a este partido se deu em decorrência de uma mídia (foto) veiculada no portal cidadesnanet.com.
Ocorre, porém, que o ângulo da foto não demonstrou a realidade do ocorrido no local.
O Partido Progressista adotou todas as medidas necessárias para combate à propagação do novo coronavírus, inclusive no EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO PARTIDÁRIA (cópia anexa - doc. 01) fora comunicado que apenas filiados ao partido político e
colaboradores deveriam participar do evento.
Ainda como forma de garantir o cumprimento das medidas sanitárias, fora enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a
presença de um profissional da saúde para acompanhar o evento, o que fora prontamente atendido, conforme faz prova doc. 02, anexo,
bem como fotografia apresentada abaixo.
[Fotos juntadas]
A secretaria de saúde municipal fora comunicada da realização do evento, bem como acompanhara a organização do espaço antes da
convenção iniciar, verificando se haviam respeitado as recomendações e, como mencionado acima, encaminhando uma técnica de
enfermagem devidamente paramentada para acompanhar o evento.
Fora garantindo ainda a disponibilização de álcool em gel, tapete sanitizante, obrigatoriedade do uso de máscaras, termômetro
infravermelho para aferir a temperatura dos presentes, etc.
Importante registrar ainda que durante todo o evento, a cada vez que o microfone era utilizado, este passava pela higienização devida.
Apresentamos, abaixo, relatório fotográfico, comprovando que as medidas sanitárias foram adotadas.
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
[Fotos juntadas]
O art. 54 da Portaria nº 1, de 9 de setembro de 2019, da Procuradora-Geral da República e Procuradora-Geral Eleitoral, semelhante ao que prevê
o art. 3ª, parágrafo único, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, dispõe o seguinte:
Art. 54. A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente,
por até 90 (noventa) dias (Res. CNMP nº 174/2017).
§1º. No prazo do caput, o membro do Ministério Público Eleitoral poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a
instauração do procedimento próprio, vedada a expedição de requisições.
§2º. A Notícia de Fato poderá ensejar a instauração de Procedimento Preparatório Eleitoral, nos termos do art. 62 e seguintes desta Portaria.
Logo, à luz dos documentos comprobatórios juntados e informações prestadas pela Vigilância Sanitária Municipal e pelo Partido Progressistas,
não vislumbro ilícito cível ou criminal a ser apurado por meios próprios, não existindo os elementos materiais necessários a justificar instauração
de procedimento específico.
Ainda, dispõem os art 55 e 56, ambos da Portaria nº 1, de 9 de setembro de 2019, da Procuradora-Geral da República e Procuradora-Geral
Eleitoral:
Art. 55. O membro do Ministério Público Eleitoral, colhidos maiores elementos de convicção ou vencido o prazo estabelecido no artigo anterior,
poderá:
I- instaurar o procedimento próprio;
II- propor a medida cabível;
III- promover o arquivamento;
IV- 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.
Art. 56. A Notícia de Fato será arquivada quando (Res. CNMP nº 174/2017):
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação dos órgãos
superiores;
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;
IV - o seu objeto puder ser solucionado em atuação mais ampla e mais resolutiva, mediante ações, projetos e programas alinhados ao
Planejamento Estratégico de cada ramo, com vistas à concretização da unidade institucional.
§1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento preferencialmente por correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez)
dias, contado da data da entrega da notificação.
§2º A cientificação é facultativa no caso de a Notícia de Fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício.
§3º É dispensada a notificação no caso de arquivamento de Notícia de Fato anônima ou apócrifa.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, na
colheita de informações preliminares para deliberar sobre a instauração de procedimento próprio, não havendo necessidade de complementação
de informações, estando esgotados pelas partes os fatos trazidos ao conhecimento desta promotoria. Decido, assim, INDEFERIR instauração de
procedimentos próprios, cíveis ou criminais, diante da verificação da inexistência de infrações sanitárias a serem apuradas.
Diante do exposto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em questão, na forma do art. 55, III,
da Portaria nº 1, de 9 de setembro de 2019, da Procuradora-Geral da República e Procuradora-Geral Eleitoral.
Cientifique-se a parte interessada, na forma do art. 56, §1º, da Portaria nº 1, de 9 de setembro de 2019, da Procuradora-Geral da República e
Procuradora-Geral Eleitoral
Determino a publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Deixo de determinar a publicação no átrio do Cartório Eleitoral da 19ª
ZE, devido à pandemia, estando o membro e servidores em regime de teletrabalho.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema.
Cumpra-se.
Jaicós-PI, 04 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral da 19ª ZE

2.5. 62ª ZONA ELEITORAL - PICOS/PI14118
PORTARIA ELEITORAL Nº 002/2020 MPE-ELEITORAL PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo Eleitoral visando acompanhar solicitação da PRE consistente na requisição aos Prefeitos e
Câmaras Municipais da atualização do banco de Dados do SISCONTA Eleitoral, sobre possíveis inelegibilidades de agentes públicos locais.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NO ESTADO DE PIAUÍ, através de
seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 62ª Zona Eleitoral na cidade de Picos/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;
Página 6

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 751 Disponibilização: Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 6 de Novembro de 2020

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto na Lei complementar n. 64/2020, em seu art. 01º, o qual elenca o rol das situações que incorrem em inelegibilidade
dos agentes políticos no Estado brasileiro;
1
CONSIDERANDO que no Calendário das eleições de 2020 aproxima-se o período de registro de candidatura, as quais, para sua validação pelo
Poder Judiciário, dependem da atualização da base de dados virtual de candidatos em condições de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a manutenção atualizada dos cadastros de inelegíveis é medida necessária para maior eficiência da atuação do Ministério
Público Eleitoral;
CONSIDERANDO os termos dos arts. 78 e SS da Portaria PGR-PGE n. 01/2019, os quais dispões sobre a tramitação de Procedimentos
Administrativos Eleitorais;
CONSIDERANDO que o presente procedimento visa tão somente reunir informações por solicitação da Procuradoria Regional Eleitoral, o qual
não implica, finalisticamente, em promoção de ação judicial originariamente eleitoral;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 4/2020/GABPRE/PRPI, por meio do qual se solicita auxílio para que requisitem informações acerca de
decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas por meio do Sisconta Eleitoral, aos Prefeitos Municipais e às
Câmaras de Vereadores das localidades que compõem as zonas perante as quais oficiam;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020, a fim de acompanhar solicitação da PRE consistente na
requisição aos Prefeitos e Câmaras Municipais a atualização do banco de Dados do SISCONTA, sobre possíveis inelegibilidades de agentes
públicos locais, no âmbito da 62ª Zona Eleitoral, e determinando desde logo:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
2
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Cartório Eleitoral da 62ª Zona Eleitoral,
e à Procuradoria Regional Eleitoral Do Piauí, para conhecimento;
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público, com cópia do presente, propiciando a
publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
Oficie-se os Presidentes das Câmaras Municipais desta 62ª Zona Eleitoral, com fundamento no art. 8º, incisos II e VIII da LC n. 75/93, para que
informem, por intermédio da ferramenta Sisconta Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, os dados relativos aos:
prefeitos e vice-prefeitos que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do
Município, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c,da LC 64/90);
prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível dessa Câmara, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da
LC 64/90);
servidores dessa Câmara de Vereadores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90).
Oficie-se os Prefeitos desta 62ª Zona Eleitoral, com fundamento no art. 8º, incisos II e VIII da LC n. 75/93, para que informem, por intermédio da
ferramenta Sisconta Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, os dados relativos aos:
servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º, I, o,
da LC 64/90);
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, com o devido encaminhamento aos destinatários e
registros de praxe.
Procedida à diligência, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, 10 de agosto de 2020.
MAURÍCIO VERDEJO G. JUNIOR
Promotor Eleitoral da 62ª ZE/PI

2.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI14119
PORTARIA N° 76/2020 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 58/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça deBarras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe 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";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
CONSIDERANDO a denúncia de suposta acumulação ilegal de cargo público por servidora do Município de Barras;
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar denúncia de suposta acumulação ilegal de cargo
público por servidora do Município de Barras.
Desde já, determino as seguintes diligências:
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Certifique-se se houve resposta do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, ao que lhe foi solicitado através do ofício
nº 331/2020-MPPI/2ªPJB. No caso de vencimento do prazo fornecido sem resposta, desde já, determino a reiteração do expediente com a
cautela de praxe;
4. Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de Promotoria de Justiça, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224) e Wesley
Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de Assis Alves da Silva (matrícula 388).
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
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Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 07 de outubro de 2020.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça, Titular da 2ª Promotoria de Justiça
1Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;

2.7. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14120
Portaria Nº 34/2020
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 33/2020 - SIMP 000055-111/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
7) que o art.9º, ato 666/2017 estabelece que a Fundação e/ou Entidade de Interesse Social que não prestar contas dentro do prazo regulamentar,
pode ser considerada inadimplente.
8) estar disponívelpor este órgão ministerial a análise da prestação de contas do exercício financeiro de 2019.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 33/2020 (SIMP nº 000055-111/2020), com o objetivo de averiguar as contas da
FUNDAÇÃO AGENTE PARA O AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE, no período de 2015 a 2019.
Desde logo, que:
a) seja enviado via carta postal com aviso de recebimento (AR) ou e-mail, ofício requisitando documentação de prestação de contas da
FUNDAÇÃO AGENTE PARA O AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE, referente aos exercícios financeiros de 2015 a 2019 2018 bem como
recomendação 04/2020 - NPC/MPPI, exarada no Procedimento Administrativo nº 02/2020 - NPC/MPPI (SIMP 000019-339/2020).
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, 04 de novembro de 2020.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça

2.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14121
DESPACHO
Trata-se de cópias da Recomendação nº 033/2019 e de Certidão encaminhadas pela 2ª Promotoria de Justiça desta cidade, informando sobre a
instauração de Inquérito Civil para apurar irregularidades no funcionamento da Boate Prime, a qual estaria promovendo festas com participação
de menores de 18 anos, além de estar praticando outros ilícitos.
É o relatório.
A notitia criminis mostra-se por demais genérica; não demonstrando nenhum fato concreto de que teriam menores participando de festas na
referida boate ou indícios de outros ilícitos, desta forma, não há evidências mínimas que pudessem ser um ponto inicial para encetar uma
investigação profícua.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso II, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da
NOTÍCIA DE
FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedem-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - COACRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí/PI, datado e assinado eletronicamente.
SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES
Promotor de Justiça
DESPACHO
Trata-se de cópias do Auto de Prisão em Flagrante de José Robrendo Barbosa dos Santos, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155,
§4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ocorrido no dia 22.10.2020.
A análise dos referidos autos, evidencia que este procedimento já foi judicializado. Portanto, o objeto do presente foi exaurido, logo, o
arquivamento é medida que se impõe.
A Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos 4º e 5º sobre o procedimento de arquivamento de Notícia
de Fato.
Verifica-se que entre as hipóteses elencadas como aptas a proceder o arquivamento do procedimento, trata-se de quando o fato narrado já tiver
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sido objeto de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
Desta forma, desnecessário se torna o trâmite deste procedimento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso II, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º
da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedem-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - COACRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí-PI, datado e assinado eletronicamente.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
DESPACHO
Trata-se de cópias do Auto de Prisão em Flagrante de Walan Soares da Silva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155 do Código
Penal, no dia 16.10.2020.
É o relatório.
A análise dos referidos autos, evidencia que este procedimento já foi judicializado. Portanto, o objeto do presente procedimento foi exaurido, logo,
o arquivamento é medida que se impõe.
A Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos 4º e 5º sobre o procedimento de arquivamento de Notícia
de Fato.
Verifica-se que entre as hipóteses elencadas como aptas a proceder o arquivamento do procedimento, trata-se de quando o fato narrado já tiver
sido objeto de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
Desta forma, desnecessário se torna o trâmite deste procedimento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso II, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedem-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - COACRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí-PI, datado e assinado eletronicamente.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de despachos extraídos dos processos de nºs 0000204-54.2020.8.18.0135 e 000020284.2020.8.18.0135,
informando que os requeridos DANIEL CRUZ NASCIMENTO e SHARLO DE ARAÚJO AMORIM ainda encontravam-se presos na Delegacia de
São João do Piauí, mesmo já tendo sido alertado a Autoridade Policial pelo juízo em outros processos que os presos de forma preventiva
deveriam ser transferidos imediatamente para o sistema prisional, até mesmo pela falta de condições na manutenção destes na Delegacia de
São João do Piauí.
Oficiada, a Delegacia de São João do Piauí informou que, entre o período dos dias 08.10.2020 - 26.10.20 a delegacia passou por uma situação
atípica, tendo grande volume de trabalho e contando apenas com um agente de polícia para auxiliar na grande demanda, desta forma, foi
impossível o encaminhamento dos presos à Casa de Custódia, mas que em contato com o Comandante da Polícia Militar da cidade, o mesmo se
prontificou a prestar auxílio para que no dia 27.10.2020 os presos fossem escoltados até a Casa de Custódia de São Raimundo Nonato/PI.
É o relatório.
Da análise dos referidos autos, evidencia-se que já fora cumprido o objetivo deste procedimento. Portanto, o arquivamento é medida que se
impõe.
A Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos 4º e 5º sobre o procedimento de arquivamento de Notícia de Fato.
Verifica-se que entre as hipóteses elencadas como aptas a proceder o arquivamento do procedimento, trata-se de quando o fato narrado já tiver
sido objeto de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
Desta forma, desnecessário se torna o trâmite deste procedimento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso II, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedem-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - COACRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí-PI, datado e assinado eletronicamente.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
DESPACHO
Trata-se de cópias do Auto de Prisão em Flagrante de Luis Felipe da Silva Lopes, pela suposta prática do crime tipificado no art. 16, §1º, VI da
Lei 10.826/2003, ocorrido no dia 22.10.2020, sendo abordado em atitude suspeita pela autoridade policial e ao ser revistado foi encontrado
consigo 06 acessórios de munição todos calibre 40 de uso restrito, bem como uma munição intacta calibre 380.
É o relatório.
A análise dos referidos autos, evidencia que este procedimento já foi judicializado. Portanto, o objeto do presente foi exaurido, logo, o
arquivamento é medida que se impõe.
A Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos 4º e 5º sobre o procedimento de arquivamento de Notícia
de Fato.
Verifica-se que entre as hipóteses elencadas como aptas a proceder o arquivamento do procedimento, trata-se de quando o fato narrado já tiver
sido objeto de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
Desta forma, desnecessário se torna o trâmite deste procedimento.
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Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso II, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedem-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - COACRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí-PI, datado e assinado eletronicamente.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça

2.9. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI14122
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº 16/2020
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da Lei
n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de intimação pessoal ou pela via postal,
torna público o presente edital para cientificar o noticiante ( SIGILOSO) acerca da decisão que determinou o arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 0000204-101/2019, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: PA - SIMP Nº 000204-101/2019.
REQUERENTE: SIGILOSO
REQUERIDO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI
OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI
E A EMPRESA LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTADAMENTE O ATRASO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS NO CAMPUS DRA. JOSEFINA DEMES, BEM COMO TOMAR TODAS AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS
NECESSÁRIAS PARA A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS. UNIVERSIDADE ESTADUAL D PIAUÍ E
TERCEIRIZADA.
ARQUIVAMENTO. 1. Ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade
e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e
127) . 2. 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. 3. De uma análise minuciosa dos
documentos/informações colhidos no bojo deste procedimento entende-se que as irregularidades que originaram o presente feito foram sanadas,
motivo pelo qual o arquivamento é a medida que se impõe.
REFERÊNCIA: PA Nº 000204-101/2019 DECISÃO
Cls.
Trata-se Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução contrato celebrado entre a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI e a empresa LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA, notadamente o atraso salarial dos
funcionários que prestam serviços no Campus Dra. Josefina Demes, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias
para a garantia do cumprimento da legislação pertinente.
A míngua de elementos probatórios mínimos e visando colher informações preliminares para instauração do procedimento adequado ou arquivar
o feito, determinamos a expedição de ofício a Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Campus Dra. Josefina Demes (Floriano), na pessoa de
sua representante legal, solicitando, manifestação escrita acerca do problema noticiado, informando as providências que foram ou estão sendo
tomadas para solucioná-lo, podendo juntar documentos.
Em resposta, a Direção do Campus informou que não possui autonomia administrativa e tampouco financeira para solucionar os problemas
apontados na demanda, sendo que a gestão administrativa e financeira dos contratos das empresas terceirizadas são feitas pela Reitoria da
Universidade Estadual do Piauí, inclusive, a Administração Superior já possui conhecimento do atraso do pagamento das verbas salariais dos
servidores terceirizados da LIMPEL.
A fim de instruir o procedimento, determinamos a expedição de ofício a Universidade Estadual do Piauí, por meio de sua Reitoria, solicitando, em
prazo razoável, se possível em 10 dias, manifestação escrita acerca dos termos da noticia apresentada, bem como as providências que foram ou
estão sendo tomadas no sentido de garantir a execução do contrato celebrado com a terceirizada LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Conforme expediente de fls. 27/29, a Assessoria Jurídica da Uespi informou que a LIMPEL - Serviços Gerais LTDA realizou o pagamento dos
funcionários que prestam serviço no Campus Dra. Josefina Demes, referente ao mês de JUNHO/2019, sendo que os de Julho e Agosto ainda
estariam atrasados.
Considerando a manifestação apresentada pela noticiada, determinamos a expedição de ofício a Universidade Estadual do Piauí, por meio de
sua Reitoria, SOLICITANDO, no prazo de 10 dias, informações sobre as medidas técnicas e administrativas que estão sendo tomadas, visando
garantir o fiel cumprimento do contrato celebrado com a empresa LIMPEL - Serviços Gerais LTDA, no que se refere ao pagamento salarial dos
funcionários terceirizados que prestam serviços no Campus Dra. Josefina Demes, oportunidade em que a UESPI apresentou suas informações.
Na sequência, a noticia de fato foi convertida em procedimento administrativo, haja vista a necessidade de realização de outras diligências
imprescindíveis à instrução do feito, conforme portaria anexada.
Finalmente, após novamente questionada, a Uespi apresentou comprovação de que o contrato celebrado com a LIMPEL SERVIÇOS GERAIS
LTDA está sendo regularmente executado, motivo pelo qual entende-se que não subsiste mais justa causa para o prosseguimento do feito, sendo
arquivamento a medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa.
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil
público e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais
indisponíveis e homogêneos. Nessa toada, inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, através de sua Resolução nº 174/2017,
autorizou a instauração de procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições.
No atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública, enumerados em rol exemplificativo
no caput dos arts. 37, da Constituição Federal, e 39, da Constituição Estadual, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse
público.
Dito o posto, considerando o objeto deste procedimento, impende ressaltar que é a Lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede
legitimidade à atuação ministerial, autorizando o ajuizamento de ação tendente a responsabilizar, inclusive o Estado, por negligenciar no
cumprimento do seu dever. Além disso, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente, retardar ou
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, conforme termos do art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92
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Registra-se, ainda, que conforme inciso V, da Súmula nº 331 do TST, os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da
Lei n.º 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
Feitas estas declinações, de uma análise minuciosa dos documentos/informações colhidos no bojo deste procedimento entende-se que as
irregularidades que deram causa a instauração do presente feito foram sanadas, conforme documentação acostada pela Universidade Estadual
do Piauí - UESPI , motivo pelo qual o arquivamento é a medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio, caso venha
a surgir justa causa.
Assim sendo, considerando que o objeto deste procedimento atingiu sua finalidade, determina-se, com arrimo no art. 12, da Res. 174/2017, do
CNMP, o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo.
Finalmente, determina-se a cientificação por edital da presente decisão ao noticiante, haja vista a impossibilidade de sua identificação, o qual,
querendo, poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o prazo sem recurso, cientifique o CSMP/MPPI e o CACOP/MPPI para
os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Floriano, 04 de novembro de 2020.
José de Arimatéa Dourado Leão Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 17/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar todos e quaisquer colegitimados e/ou
interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público nº 000194-101/2019, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: ICP 000194-101/2019
NOTICIANTE/REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ NOTICIADO/REPRESENTADO: PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE OBJETO: AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS
CONSTATADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E
AGOSTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, BEM COMO TOMAR AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E
JUDICIAIS
CABÍVEIS
PERTINENT
E.

N
O

CAS
O

D
E

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DOLO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
ARQUIVAMENTO. 1. Qualquer pessoa física, como é o caso do Presidente da Câmara de São José do
Peixe, ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais o Poder Público responda, ou que, em nome deste, assuma obrigação de
natureza pecuniária tem o dever de prestar contas. 2. No que toca à configuração de ato de improbidade
administrativa em razão do atraso na prestação de contas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já se
posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor
público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, a
demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. De uma detida análise dos fatos
apurados no bojo do presente caderno investigatório, salvo melhor juízo, não se denota existência de dolo por
parte do então gestor da Câmara Municipal de São José do Peixe, além disso, não ficou evidenciado a
existência de dano ao erário,
sendo o arquivamento a medida que se impõe.
REFERÊNCIA: ICP Nº 194-101/2019
DECISÃO
Cls.
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado de ofício, tomando por base representação formulada pelo Ministério Público de Contas junto ao
Tribunal de Contas do
Estado do Piauí (Processo TC/023050/2018), para averiguar a existência de irregularidades na prestação de contas da Câmara Municipal de
São José do Peixe junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em virtude de pendências constatadas pelo Ministério Público de Contas nas
prestações de contas relativas aos meses de janeiro e agosto do exercício financeiro de 2018, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
Consoante documentação que instruem a portaria que instaurou o feito, o Ministério Público de Contas representou o Presidente da Câmara de
São José do Peixe, Manoel de Sousa Mendes Neto, em virtude de pendências nas prestações de contas relativas aos meses de janeiro e
agosto do exercício financeiro de 2018, tendo o Tribunal de Contas, em razão do exposto, determinado o imediato bloqueio das contas até o
saneamento da irregularidade supracitada.
A titulo de diligência inicial, foi determinado a expedição de notificação ao Presidente da Câmara de São José do Peixe, Manoel de Sousa
Mendes Neto, a fim de que apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação escrita acerca dos termos da representação formulada pelo
Ministério Público de Contas. (fl.20)
Devidamente notificado, o Sr. Manoel de Sousa Mendes Neto informou que as irregularidades referentes as prestações de contas dos meses de
Janeiro/2018 e Agosto
/2018 da Câmara Municipal de São José do Peixe já foram devidamente sanadas em tempo hábil, conforme certidão de adimplência fornecida
pelo TCE e acostada aos autos (fl. 26/27), bem como que o fato que ensejou tal representação foi a "rejeição de uma das peças que compõe a
"documentação web" a qual estava, segundo ele, ilegível".
Em consulta ao sítio eletrônico da Corte de Contas, verifica-se que a defesa apresentada pelo investigado, no bojo da representação referida,
possui similitude com a manifestação carreada neste caderno investigatório, contudo, observa-se que o Ministério Público de Contas - MPC
apresentou parecer, acostado às fls. 13/14, no sentido de que a apresentação da documentação exigida após o prazo legalmente estabelecido
não exclui a irregularidade apontada, tendo em vista que acarreta prejuízo à fiscalização da Corte de Contas, comprometendo a realização de
suas atribuições constitucionais, razão pela qual pugnou pela procedência da representação, nos termos da legislação pertinente.
A propósito, conforme certidão de fl. 48, verifica-se que as contas da Câmara Municipal de São José do Peixe foram novamente bloqueadas, em
virtude de representação formulada pelo MPC, haja vista pendências constatadas nas prestações de contas relativas ao mês de junho do
exercício financeiro de 2019 (TC/017674/2019).
Na sequência, foi designado uma audiência com o Requerido, oportunidade em que o mesmo declarou (fls.45/45):
Que é presidente da Câmara Municipal de São José do Peixe; Que a Câmara vem cumprindo os prazos estabelecidos para a prestação de
contas junto ao Tribunal de Contas; Que os eventuais atrasos devem-se a questões técnicas durante o uso do sistema de transmissão de dados;
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Que o Contador da Câmara encontra-se, neste momento, no Tribunal de Contas para verificar o que ocorreu e sanar qualquer irregularidade
existente na prestação de contas; Que tomou conhecimento da decisão do TCE/PI determinando o bloqueio das contas da Câmara Municipal de
São José do Peixe, sob a alegação de irregularidade na prestação de contas; Que a Câmara aceita solucionar, consensualmente, o objeto do
presente procedimento, conforme seja a orientação do Ministério Público.
Após as declarações, o Ministério Público, verificando a possibilidade de solução consensual do objeto do procedimento, apresentou ao requerido
a Recomendação Administrativa nº 34/2019, deferindo o prazo de 30 dias para o representante da Câmara de São José do Peixe realizar todas
as providências necessárias para a regularização da apresentação, dentro dos prazos legais, das prestações de contas da Câmara Municipal
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, devendo juntar no procedimento documentação comprovando o cumprimento da recomendação.
Compulsando os autos, verifica-se que o Presidente da Câmara Municipal de São José do Peixe encaminhou certidão de adimplência do
Tribunal de Contas do Estado, referente a transmissão/protocolo, contados do dia oito de outubro de 2019, de todas as prestações de contas
dos últimos 12 (doze) meses da Câmara Municipal de São José do Peixe, o que denota a adimplência da Câmara de São José do Peixe
junto ao TCE/PI (fls. 66/67), bem como o cumprimento da recomendação expedida por esta promotoria.
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
No atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública, enumerados, em rol não
taxativo, no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público, razão pela qual
indeclinável a legitimidade deste Órgão Ministerial para apurar o objeto deste caderno investigatório.
Dito o posto e a bem da verdade, qualquer pessoa física, como é o caso do Presidente da Câmara de São José do Peixe, ou jurídica, pública ou
privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Poder Público responda, ou que,
em nome deste, assuma obrigação de natureza pecuniária tem o dever de prestar contas1.
Nesse contexto, sem prejuízo das ações realizadas pelos órgãos de controle interno, ao Tribunal de Contas do Estado, órgão de controle externo,
compete apreciar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da Administração Pública direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário2, devendo, em nível de Piauí, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais prestarem contas e
submeter os demais atos de gestão ao Tribunal de Contas do Piauí, na forma e nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa TCE/PI nº 09,
de 13 de dezembro de2018.
A propósito, além de constituir infração administrativa contra as leis de finanças públicas, o ato de deixar de prestar contas pode, nos termos do
art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, configurar ato de improbidade administrativa contra os princípios da Administração Pública, cuja legitimidade
detém este Órgão Ministerial para intentar corresponde ação judicial.
A Jurisprudência, por seu turno, de uma análise do referido preceptivo (art. 11, da Lei nº 8.429/92), vem entendendo que a configuração do ato de
improbidade, por violação dos princípios norteadores da atividade administrativa, não é consequência lógica do suposto ato ilegal quando
não se verificarem os elementos subjetivos da conduta praticada, ou seja, faz-se necessário a presença do dolo ou culpa, o que impede que
se adote a tese da responsabilidade objetiva. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME. SÚMULA
7/STJ. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação de ressarcimento de danos contra
Antônio Carlos Barreto e Tallis Araújo Moutinho em virtude de prejuízo causado aos cofres públicos do Município de Bicas/MG na aquisição de
materiais de construção mediante prévios ajustes. [...]
5. O posicionamento do STJ é a favor de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso na Lei de
Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos dispostos
nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10 da mesma lei. É pacífico no STJ que o ato de improbidade
administrativa estabelecido no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico,
sendo suficiente o dolo genérico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). Assim, para a
correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar
caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil,
mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg
no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014.
(REsp 1819704/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (Grifamos)
No que toca à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, o Superior Tribunal de Justiça STJ já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo
necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não
ocorreu no caso:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º DA LEI N. 8.443/1992 E 1º, VIII, DO
DECRETO
N. 201/1967. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, para a configuração dos atos de improbidade administrativa que
atentam contra princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992), é necessária a presença do dolo genérico, não se exigindo dolo
específico nem prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.066.824/PA, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/9/2013; REsp 951.389/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).
No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se
posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a
adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta
dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n.
8.429/1992). 4. A matéria referente aos arts. 8º da Lei n. 8.443/1992 e 1º, VIII, do Decreto n. 201/1967 não foi
objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial,
razão pela qual não merece ser apreciado, conforme o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Em apelo nobre não se analisa suposta afronta a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
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Tribunal Federal.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1826379/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) (Grifamos)
Dito o posto e a bem da verdade, a instrução denota que houve uma mera falha quando da entrega formal da prestação de contas dos meses de
janeiro e agosto de 2018, bem como do mês de junho de 2019, e que foi, desde logo, sanado, conforme denota a documentação acostada aos
autos. A propósito, conforme pontuado acima, não há que se falar em existência de dolo hábil a comprovar a existência de improbidade
administrativa, tendo em conta o posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Assim sendo, considerando que não ficou demonstrado dano ao erário e nem ficou evidenciado a prática de improbidade administrativa e não
havendo outras diligências a serem cumpridas, determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, o ARQUIVAMENTO do
presente Inquérito Civil Público, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa.
Finalmente, deve a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público, para os fins do disposto no art. 9º, § 1º,
da Lei Federal nº 7.347/85 e do art. 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP.
Cumpra-se.
Floriano, 04 de novembro de 2020.
José de Arimatéa Dourado Leão Promotor de Justiça

2.10. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14123
PORTARIA 12ª PJ Nº 0103/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 131/2019
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
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 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 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 o artigo 5º, inciso III, da Lei Nº 8080/90: a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Portaria GM/MS Nº 1820/2009, aponta que "toda a pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados
e organizados para garantia da promoção, prevenção e recuperação da saúde" e o art. 3º, que "toda pessoa tem direito ao tratamento adequado
e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde";
CONSIDERANDO que o Hospital Infantil Lucídio Portella - HILP é o único no Estado especializado em Pediatria, com atendimento exclusivo ao
Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório Nº 131/2019, instaurado no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de acompanhar a Parceria
Público-Privada para construção do novo hospital infantil do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO expedientes da direção do Hospital Infantil Lucídio Portela e da Superintendente de Parcerias e Concessões - SUPARC,
datados de dezembro de 2019, por meio dos quais prestam informações quanto ao andamento do projeto, bem como apresentam documentação
requisitada ;
CONSIDERANDO a carência nos autos de informações atualizadas quanto ao andamento do aludido projeto;
CONSIDERANDOo vencimento do prazo para a conclusão do Procedimento Preparatório nº 131/2019 eque é necessária a continuidade da
atuação da 12ª Promotoria de Justiça no caso em tela;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 131/2019, a fim de acompanhar a Parceria Público-Privada para
construção do novo hospital infantil do Estado do Piauí, e determinando, desde logo, as seguintes diligências:
1 -Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí);
2 - Nomear a Sra. Isabela Sobral Monteiro Brito, Assessora Ministerial, para secretariar este inquérito civil.
3 - Oficie-se a Superintendente de Parcerias e Concessões - SUPARC, requisitando cópia do contrato elaborado para PPP do novo hospital
infantil, bem como informações quanto ao andamento do referido projeto.
Arquive-secópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 04 de novembro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

2.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI14126
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 42/2020
PORTARIA Nº 93/2020
Assunto: acompanhar a situação estrutural/física da escola rural Unidade Escolar Professora Maria Elvira Bortololuzo, no Povoado Canel,
Uruçuí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante infra-assinado, titular desta Promotoria de Justiça, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal (CRFB/88),
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no art. 25, inciso IV e art. 26, inciso I, da Lei Federal de nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), no art. 37, inciso I, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, no art. 2º, da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 (Lei
de Ação Civil Pública) e
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127, caput, incumbindo-o da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função institucional conferida ao Ministério Público pelo art. 129, VI, da Constituição Federal, de expedir notificações nos
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los;
CONSIDERANDO o art. 8º, inciso II e IV, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em que o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições, assim como a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB/88, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO o Inquérito Civil nº 01/2014, de SIMP nº 000494-206/2020, o qual possui por objeto a apuração das responsabilidades da
Prefeitura de Uruçuí referente à situação das escolas municipais rurais, notadamente quanto aos aspectos estruturais, transporte escolar e
merenda;
CONSIDERANDO a amplitude do referido Inquérito Civil, bem como ao fato de que os administradores públicos vieram prestando as informações
requisitadas desde 2014 e, por conseguinte, apesar da possibilidade de ter havido má gestão da coisa pública, o Parquet responsável não
vislumbrou, no decorrer da investigação, qualquer ato ímprobo ou ilegalidade que fundamente a propositura de ação civil pública;
CONSIDERANDO que tal Inquérito Civil será arquivado por ausência de justa causa e persiste a necessidade de manutenção do
acompanhamento às escolas rurais deste município;
CONSIDERANDO a necessidade de delimitação do objeto quando da instauração de procedimentos administrativos, qual seja, especificamente
neste: acompanhar a situação estrutural/física da escola que será dita, bem como ao fato de que a última vistoria realizada, pela Vigilância
Sanitária, na Unidade Escolar Maria Elvira Bortoluzo, ocorreu em 2014, e que se constatou, quanto às edificações e instalações: piso
inadequado; salas de aula que não são forradas; e ausência de ventiladores, conforme Relatório de Inspeção Sanitária nº 19/2014, constante das
fls. 265/268 do Inquérito Civil citado alhures;
CONSIDERANDO a necessidade de averiguar e sanar essas, e outras eventuais, irregularidades na Unidade Escolar Maria Elvira Bortoluzo,
somado ao fato de que é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, nos termos do art. 129, II,
CRFB/88;
RESOLVE:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 42/2020, nos termos do art. 8º, incisos II e IV, da Resolução nº 174 do Conselho
Nacional do Ministério Público, a fim de acompanhar a situação estrutural/física da escola rural Unidade Escolar Professora Maria Elvira
Bortololuzo, no Povoado Canel, Uruçuí-PI.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo, as seguintes diligências:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Piauí, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
3) REQUISITO ao Órgão de Vigilância Sanitária do Município de Uruçuí-PI para que realize fiscalização na escola Unidade Escolar Professora
Maria Elvira Bortoluzo, localizada no Povoado Canel, com envio de relatório de inspeção sanitária, no prazo de 10 (dez) dias, a esta Promotoria
de Justiça.
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após o cumprimento das diligências com a resposta ou novamente esgotados os prazos estabelecidos, façam-se os
autos conclusos, para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí-PI, 28 de outubro de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 43/2020
PORTARIA Nº 94/2020
Assunto: acompanhar a situação estrutural/física da escola rural Unidade Escolar São Pedro, no Povoado Sangue, Uruçuí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante infra-assinado, titular desta Promotoria de Justiça, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal (CRFB/88),
no art. 25, inciso IV e art. 26, inciso I, da Lei Federal de nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), no art. 37, inciso I, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, no art. 2º, da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 (Lei
de Ação Civil Pública) e
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127, caput, incumbindo-o da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função institucional conferida ao Ministério Público pelo art. 129, VI, da Constituição Federal, de expedir notificações nos
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los;
CONSIDERANDO o art. 8º, inciso II e IV, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em que o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições, assim como a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB/88, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO o Inquérito Civil nº 01/2014, de SIMP nº 000494-206/2020, o qual possui por objeto a apuração das responsabilidades da
Prefeitura de Uruçuí referente à situação das escolas municipais rurais, notadamente quanto aos aspectos estruturais, transporte escolar e
merenda;
CONSIDERANDO a amplitude do referido Inquérito Civil, bem como ao fato de que os administradores públicos vieram prestando as informações
requisitadas desde 2014 e, por conseguinte, apesar da possibilidade de ter havido má gestão da coisa pública, o Parquet responsável não
vislumbrou, no decorrer da investigação, qualquer ato ímprobo ou ilegalidade que fundamente a propositura de ação civil pública;
CONSIDERANDO que tal Inquérito Civil será arquivado por ausência de justa causa e persiste a necessidade de manutenção do
acompanhamento às escolas rurais deste município;
CONSIDERANDO a necessidade de delimitação do objeto quando da instauração de procedimentos administrativos, qual seja, especificamente
neste: acompanhar a situação estrutural/física da escola que será dita, bem como ao fato de que a última vistoria realizada, pela Vigilância
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Sanitária, na Unidade Escolar São Pedro, ocorreu em 2016, e que se constatou, quanto às edificações e instalações: piso inadequado;
ventiladores sujos; salas de aula que não são forradas e banheiros sem lixeiras, conforme Relatório de Inspeção Sanitária nº 01/2016, constante
das fls. 372/375 do Inquérito Civil citado alhures;
CONSIDERANDO a necessidade de averiguar e sanar essas, e outras eventuais, irregularidades na Unidade Escolar São Pedro, somado ao fato
de que é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, nos termos do art. 129, II, CRFB/88;
RESOLVE:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 43/2020, nos termos do art. 8º, incisos II e IV, da Resolução nº 174 do Conselho
Nacional do Ministério Público, a fim de acompanhar a situação estrutural/física da escola rural Unidade Escolar São Pedro, no Povoado
Sangue, Uruçuí-PI.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo, as seguintes diligências:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Piauí, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
3) REQUISITO ao Órgão de Vigilância Sanitária do Município de Uruçuí-PI para que realize fiscalização na escola Unidade Escolar São Pedro,
localizada no Povoado Sangue, com envio de relatório de inspeção sanitária, no prazo de 10 (dez) dias, a esta Promotoria de Justiça;
4) Proceda-se à juntada de cópia dos documentos pertinentes à Unidade Escolar São Pedro, existentes no Inquérito Civil nº01/2014, de SIMP
nº 000494-206/2020.
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após o cumprimento das diligências com a resposta ou novamente esgotados os prazos estabelecidos, façam-se os
autos conclusos, para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí-PI, 29 de outubro de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 44/2020
PORTARIA Nº 95/2020
Assunto: acompanhar a situação estrutural/física da escola rural Unidade Escolar Alice Almeida, Povoado Flores, Uruçuí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante infra-assinado, titular desta Promotoria de Justiça, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal (CRFB/88),
no art. 25, inciso IV e art. 26, inciso I, da Lei Federal de nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), no art. 37, inciso I, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, no art. 2º, da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 (Lei
de Ação Civil Pública) e
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127, caput, incumbindo-o da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função institucional conferida ao Ministério Público pelo art. 129, VI, da Constituição Federal, de expedir notificações nos
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los;
CONSIDERANDO o art. 8º, inciso II e IV, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em que o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições, assim como a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB/88, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO o Inquérito Civil nº 01/2014, de SIMP nº 000494-206/2020, o qual possui por objeto a apuração das responsabilidades da
Prefeitura de Uruçuí referente à situação das escolas municipais rurais, notadamente quanto aos aspectos estruturais, transporte escolar e
merenda;
CONSIDERANDO a amplitude do referido Inquérito Civil, bem como ao fato de que os administradores públicos vieram prestando as informações
requisitadas desde 2014 e, por conseguinte, apesar da possibilidade de ter havido má gestão da coisa pública, o Parquet responsável não
vislumbrou, no decorrer da investigação, qualquer ato ímprobo ou ilegalidade que fundamente a propositura de ação civil pública;
CONSIDERANDO que tal Inquérito Civil será arquivado por ausência de justa causa e persiste a necessidade de manutenção do
acompanhamento às escolas rurais deste município;
CONSIDERANDO a necessidade de delimitação do objeto quando da instauração de procedimentos administrativos, qual seja, especificamente
neste: acompanhar a situação estrutural/física da escola que será dita, bem como ao fato de que a última vistoria realizada, pela Vigilância
Sanitária, na Unidade Escolar Alice Almeida, ocorreu em 2016, e que se constatou, quanto às edificações e instalações: piso inadequado; salas
que não são forradas, divididas com piso compensado e sem ventiladores; necessidade de mais 2 salas de aula, conforme Relatório de Inspeção
Sanitária nº 02/2016, constante das fls. 376/379 do Inquérito Civil citado alhures;
CONSIDERANDO a necessidade de averiguar e sanar essas, e outras eventuais, irregularidades na Unidade Escolar Alice Almeida, somado ao
fato de que é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, nos termos do art. 129, II, CRFB/88;
RESOLVE:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020, nos termos do art. 8º, incisos II e IV, da Resolução nº 174 do Conselho
Nacional do Ministério Público, a fim de acompanhar a situação estrutural/física da escola rural Unidade Escolar Alice Almeida, no
Povoado Flores, Uruçuí-PI.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo, as seguintes diligências:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Piauí, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
3) REQUISITO ao Órgão de Vigilância Sanitária do Município de Uruçuí-PI para que realize fiscalização na escola Unidade Escolar Alice
Almeida, localizada no Povoado Flores, com envio de relatório de inspeção sanitária, no prazo de 10 (dez) dias, a esta Promotoria de Justiça;
4) Proceda-se à juntada de cópia dos documentos pertinentes à Unidade Escolar Alice Almeida, existentes no Inquérito Civil nº01/2014, de
SIMP nº 000494-206/2020.
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
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art. 10 da Lei 7.347/85; e após o cumprimento das diligências com a resposta ou novamente esgotados os prazos estabelecidos, façam-se os
autos conclusos, para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí-PI, 29 de outubro de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 45/2020
PORTARIA Nº 96/2020
Assunto: acompanhar a situação estrutural/física da escola rural Unidade Escolar Benjamim Borges Leal, Povoado Tucuns, Uruçuí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante infra-assinado, titular desta Promotoria de Justiça, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal (CRFB/88),
no art. 25, inciso IV e art. 26, inciso I, da Lei Federal de nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), no art. 37, inciso I, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, no art. 2º, da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 (Lei
de Ação Civil Pública) e
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127, caput, incumbindo-o da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função institucional conferida ao Ministério Público pelo art. 129, VI, da Constituição Federal, de expedir notificações nos
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los;
CONSIDERANDO o art. 8º, inciso II e IV, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em que o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições, assim como a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB/88, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO o Inquérito Civil nº 01/2014, de SIMP nº 000494-206/2020, o qual possui por objeto a apuração das responsabilidades da
Prefeitura de Uruçuí referente à situação das escolas municipais rurais, notadamente quanto aos aspectos estruturais, transporte escolar e
merenda;
CONSIDERANDO a amplitude do referido Inquérito Civil, bem como ao fato de que os administradores públicos vieram prestando as informações
requisitadas desde 2014 e, por conseguinte, apesar da possibilidade de ter havido má gestão da coisa pública, o Parquet responsável não
vislumbrou, no decorrer da investigação, qualquer ato ímprobo ou ilegalidade que fundamente a propositura de ação civil pública;
CONSIDERANDO que tal Inquérito Civil será arquivado por ausência de justa causa e persiste a necessidade de manutenção do
acompanhamento às escolas rurais deste município;
CONSIDERANDO a necessidade de delimitação do objeto quando da instauração de procedimentos administrativos, qual seja, especificamente
neste: acompanhar a situação estrutural/física da escola que será dita, bem como ao fato de que a última vistoria realizada, pela Vigilância
Sanitária, na Unidade Escolar Benjamim Borges Leal, ocorreu em 2016, e que se constatou, quanto às edificações e instalações: piso adequado;
salas forradas, com boa iluminação e ventilação; lixeiras no pátio; porém com um banheiro interditado e o terraço funcionando como sala de aula,
conforme Relatório de Inspeção Sanitária nº 03/2016, constante das fls. 380/383 do Inquérito Civil citado alhures;
CONSIDERANDO a necessidade de averiguar e sanar essas, e outras eventuais, irregularidades na Unidade Escolar Benjamim Borges Leal,
somado ao fato de que é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, nos termos do art. 129, II,
CRFB/88;
RESOLVE:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 45/2020, nos termos do art. 8º, incisos II e IV, da Resolução nº 174 do Conselho
Nacional do Ministério Público, a fim de acompanhar a situação estrutural/física da escola rural Unidade Escolar Benjamim Borges Leal,
no Povoado Tucuns, Uruçuí-PI.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo, as seguintes diligências:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Piauí, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
3) REQUISITO ao Órgão de Vigilância Sanitária do Município de Uruçuí-PI para que realize fiscalização na escola Unidade Escolar Benjamim
Borges Leal, localizada no Povoado Tucuns, com envio de relatório de inspeção sanitária, no prazo de 10 (dez) dias, a esta Promotoria de
Justiça;
4) Proceda-se à juntada de cópia dos documentos pertinentes à Unidade Escolar Benjamim Borges Leal, existentes no Inquérito Civil
nº01/2014, de SIMP nº 000494-206/2020.
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após o cumprimento das diligências com a resposta ou novamente esgotados os prazos estabelecidos, façam-se os
autos conclusos, para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí-PI, 29 de outubro de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

2.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI14127
Notícia de Fato nº 125/2019
SIMP Nº 816-166/2019
DESPACHO
Trata-se de NF instaurada para apurar eventual utilização de bem público, qual seja, veículo alugado pelo município de Lagoinha, pelo então
prefeito, Alcione Barbosa Viana.
A parte noticiante encaminhou uma foto da utilização de veículo alugado pelo município, em frente a clínica pertencente ao gestor, na cidade de
Água Branca.
O único fato comprovado na presente NF é a utilização de veículo alugado em frente da Clínica CLIMEP na cidade de Água Branca.
Foi realizada diligência por parte de servidores do MP e não fora comprovado nenhum fato além do noticiado nos autos.
A utilização comprovada de bem alugado, em uma oportunidade, em nosso sentir não configura ato doloso de improbidade administrativa capaz
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de ensejar o ajuizamento de ação civil ou criminal em face do gestor, face a pequenez do eventual dano causado ao erário.
Desta forma, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, notificando o noticiante para, querendo, requerer pedido de
reconsideração, num prazo de dez dias a contar da efetiva notificação.
Em caso de inércia da parte, ARQUIVEM-SE definitivamente os autos, ficando os mesmos a disposição da Corregedoria, para os devidos fins.
Caso de apresentação de pedido de reconsideração, venham-me conclusos.
Publique-se a presente decisão no DEOMPPI, certificando tal fato nos autos.
Cumpra-se.
ÁGUA BRANCA (PI), segunda-feira, 26 de outubro de 2020, 12:20:31.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça de Água Branca
PORTARIA Nº 06/2020 - PJAB
SIMP Nº 829-166/2019
DESPACHO/PORTARIA
Trata-se de Notícia de Fato, registrada no SIMP 829-166/2019, na qual o noticiante informa contratação da empresa ESTILLO LOCADORA
(CNPJ 11.646.185/0001-22), pelo município de Água Branca, ao aderir a licitação do município de São Pedro do Piauí, nos anos de 2018- 2020,
objeto deste procedimento.
Segundo a documentação que repousa nos autos, o município de Água Branca teria locado pelo menos 14 (catorze) veículos da empresa
ESTILO LOCADORA, sendo que esta possui em seu cadastro apenas dez veículos abaixo nominados (PIB7776, PIR9110, PIX8864, GWI7332,
KBJ5795, BWQ4596, NIU4246, LAF0814, NIW0255, LVW3079).
Ocorre que além do município de Água Branca, no ano de 2018, a empresa contratou com os municípios de AGUA BRANCA, BARREIRAS DO
PIAUI, BARRO DURO, HUGO NAPOLEAO, LAGOA DO PIAUI, PAU DARCO DO PIAUI, RIBEIRO GONCALVES e SAO PEDRO DO PIAUI,
tendo recebido somente no ano de 2018, a importância de R$ 3.731.332,42, todos relativos a aluguel de veículos.
Evidente que a empresa não possui veículos suficientes para alugar tal quantidade para todos estes municípios, sendo que a sublocação
encontra esteio na ilegalidade.
Ademais, se todos os veículos da empresa fossem locados, não seriam sequer suficientes para locar para o município de Água Branca.
No ano de 2019, a empresa ESTILO LOCADORA recebeu mais de 3,5 milhões de reais, de vários municípios píauienses (AGUA BRANCA,
BARREIRAS DO PIAUI, CURRALINHOS, HUGO NAPOLEAO, LAGOA DO PIAUI, PAU DARCO DO PIAUI, RIBEIRO GONCALVES, SAO
PEDRO DO PIAUI), com a mesma capacidade técnico-operacional.
Em 2020, os municípios de AGUA BRANCA, BARREIRAS DO PIAUI, CURRALINHOS, HUGO NAPOLEAO, LAGOA DO PIAUI, PAU DARCO DO
PIAUI, SAO PEDRO DO PIAUI já pagaram a empresa ESTILO LOCADORA a importância de R$ 1.404.181,90 (um milhão, quatrocentos e quatro
mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos).
Evidente que a empresa investigada não possui capacidade operacional para locar quiçá centenas de veículos em vários municípios piauienses.
Ressalto, ainda, que os municípios de Água Branca e Hugo Napoleão contrataram com a empresa ESTILLO LOCADORA no período
compreendido entre os anos de 2018-2020.
Desta forma, havendo necessidade de apuração detida dos fatos, determino a CONVERSÃO da presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO
CIVIL PÚBLICO, determinando a adequação da classificação no SIMP, bem como seja informada por meio eletrônico a PGJ e o CACOP,
encaminhando cópia da presente portaria/decisão, para os devidos fins, publicando a mesma, ainda no DEOMPPI.
Oficie-se ao município de Hugo Napoleão, para que encaminhe cópia de todo o processo licitatório, relativo a contratação da empresa ESTILLO
LOCADORA, no período compreendido entre os anos de 2018-2020, com cópia de todos os pagamentos, preferencialmente em mídia digital,
fixando prazo de quinze dias para resposta, a contar do
efetivo recebimento do ofício.
Cumpridas as diligências supra, voltem-me conclusos os autos, para os devidos fins.
Água Branca (PI), terça-feira, 27 de outubro de 2020, 12:13:07.
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça de Água Branca

2.13. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14128
INQUÉRITO CIVIL Nº SIMP 002449-019-2019
OBJETO: Descumprimento de exigência dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação no âmbito da STRANS/Teresina, o que
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso IX, da Lei 8429/1992.
DECISÃO:
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar suposto ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso IX, da Lei n. 8.429/1992, no
âmbito da STRANS Teresina, tendo em vista o descumprimento de exigência dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
Instaurado em meio físico, o procedimento foi integralmente virtualizado - ID 31783404, prosseguindo em formato exclusivamente eletrônico.
Consta nos autos relatório da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, datado de 09 de agosto
de 2019, atestando a desobediência a vários requisitos de acessibilidade no prédio da STRANS/Teresina - ID 31783404, Doc 2932495, págs. 1753.
No decorrer do procedimento, atendendo a requisição do Ministério Público, a STRANS Teresina informou, em síntese, que "já foram
adotadas e solucionadas, ao longo dos últimos anos, algumas demandas no que diz respeito a tornar acessível à utilização do prédio
aos portadores de necessidades especiais e com dificuldade de locomoção, principalmente as indispensáveis. A conclusão apenas
parcial, decorre de ocuparmos um prédio alugado, construído antes de 2015, e que requer autorização e aprovação do proprietário no
que diz respeito à implantação/adaptação de alguns itens para tomar o prédio mais acessível, mesmo assim, por conta de recursos
públicos, sem a participação do proprietário, já implantamos e fizemos modificações, conforme já demonstrado, visando a melhoria da
acessibilidade do prédio. Convém também esclarecer, que determinadas melhorias só poderão ser levadas a efeito, após o
funcionamento do prédio que se encontra em reforma, onde passará a funcionar diversos setores da STRANS." - ID 31783404, Doc
2932495, págs. 104-105. Documentos apresentados pela Superintendência nas págs. 107-125.
Considerando que o gestor da STRANS/Teresina de 03.01.2016 (data da entrada em vigor da alteração procedida na LIA pela LBI) a
agosto/2019, quando iniciadas obras para garantir acessibilidade no prédio daquele órgão, era CARLOS AUGUSTO DANIEL JÚNIOR, foi
este notificado para apresentar esclarecimentos, porém quedou-se silente - certidão em ID 31783404, Doc 2932496, pág. 22.
Posteriormente, tendo tomado conhecimento da existência de ação civil pública proposta pela 28ª Promotoria de Justiça de Teresina
visando à garantia de acessibilidade nos órgãos públicos municipais desta Capital, inclusive da administração indireta (na qual inserida
a STRANS), foi determinado que se solicitasse à dita Promotoria de Justiça, via e-mail, que informasse o número da dita ação, bem
como se tramita pelo sistema PJe ou Themis Web, com posterior pesquisa acerca da tramitação do feito e peças principais. A diligência
resultou na juntada dos documentos de ID 31783404, Doc 2932496, págs. 31-121.
Determinou-se, ainda, a pesquisa e juntada das Leis Orçamentárias Anuais do Município de Teresina de 2010 a 2020 e respectivos
Quadros de Detalhamento de Despesa, com destaque para o orçamento destinado à STRANS/Teresina. Documentos juntos em ID
31783560.
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É o relatório. DECIDO.
Em artigo intitulado "A tipificação do descumprimento do dever de acessibilidade como ato de improbidade administrativa", disponível em
http://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=314921, acesso em 02.11.2020, Nuno R. Coelho Pioconclui:
"A tipicidade formal do novel dispositivo exige que seja garantido o alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida.
Exige-se do Poder Público tanto que assegure o cumprimento desses requisitos em suas próprias edificações e serviços, bem como que fiscalize
para que sejam observados também nas edificações e serviços particulares abertos ao público. Havendo, inclusive, a possibilidade de
responsabilização dos terceiros que sejam beneficiados pelo descumprimento, pelo Poder Público, do dever de fiscalizá-los.
Todavia, não será todo descumprimento desses deveres que será tachado com o signo da improbidade, uma vez que não se pode afirmar que
toda ilegalidade seja improbidade. Para tanto, deverá ser preenchida também a tipicidade material, entendida como uma substancial violação ao
bem jurídico da impessoalidade, bem como a comprovação do dolo.
Esta comprovação será fácil diante de uma conduta ativa de descumprimento ostensivo. Todavia, para que se comprove a existência de dolo nas
condutas omissivas de não cumprimento de deveres permanentes, deve-se observar um prazo razoável para a ação do agente bem como avaliar
se ele tinha possibilidade de agir. Se poderia agir e não agiu em um prazo razoável, estará configurada a omissão dolosa."
Aliás, a exigência de dolo para caracterização dos atos de improbidade administrativa que atentam contra princípios administrativos,
previstos no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, é assente nos julgados do Superior Tribunal de Justiça. Cita-se, a título exemplificativo:
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 10. O posicionamento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu
como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo
dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa descrita no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual,
contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, DJe 4/5/2011). Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da
subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa
não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014.
(AgInt no REsp 1777597/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
A Lei Municipal 2.620/1997 dispõe:
Art. 1º. Fica criada a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS), entidade de Direito Público, integrante da Administração
Indireta do Município de Teresina, definida como pessoa jurídica de Direito Público, sem fins lucrativos, subordinada diretamente ao Prefeito
Municipal, em nível de Secretaria Municipal (art. 2º, inciso II, da Lei nº 2.572, de 20.10.97).
Art. 3º. A Superintendência tem sede e foro na cidade de Teresina e duração indeterminada, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e
financeira descentralizadas.
A STRANS possui, como visto, autonomia financeira, mas não orçamentária. Nas Leis Orçamentárias Anuais presentes nos autos, verifica-se a
inexistência de previsão de verba específica no orçamento destinado à STRANS para a realização de obras nos prédios próprios, de modo que a
garantia de acessibilidade em tais prédios, ante a tal fato, passa à responsabilidade do ente a que vinculada, no caso o Município de Teresina, a
quem compete a definição do orçamento.
Por outro lado, a implantação da acessibilidade plena nos órgãos públicos municipais, inclusive da Administração Indireta, é objeto de discussão
em processo judicial (Ação Civil Pública n. 0006424-29.2015.8.18.0140), na qual o Município de Teresina argumenta limitações de ordem
orçamentária, tendo sido proferida decisão liminar com o seguinte teor:
ANTE O EXPOSTO, com base nos fundamentos acima explicitados, CONCEDO EM PARTE, com base no Poder Geral de Cautela, a medida de
urgência pleiteada na exordial, determinando ao réu, MUNICÍPIO DE TERESINA, que apresente no prazo de 60 (sessenta) dias, a lista completa
e pormenorizada de todos os prédios públicos de uso e propriedade do mesmo, bem como as obras de acessibilidade neles contidas. Ato
contínuo, determino ainda, que o réu apresente no prazo de 60 (sessenta) dias, cronograma razoável para execução das obras de acessibilidade
plena, sob pena de multa diária, nos termos do art. 12, §2°, da Lei n°7.347/85 e art. 84, §§ 3° e 40, da Lei n° 8.078/90, de R$ 5.000,00 por dia de
descumprimento (limitada ao valor de R$ 500.000,00).
Consulta da ação civil pública referida, realizada nesta data no sistema PJe, evidencia que dita decisão foi objeto de agravo de instrumento no
qual foi prolatada decisão (ID 12846066) que consigna:
Há, portanto, expressa previsão constitucional acerca da responsabilidade do Poder Público pela promoção dos meios necessários a conferir
acessibilidade aos prédios públicos. Deste modo, se as políticas públicas instituídas são omissas e insuficientes e colocam em risco os direitos
fundamentais, e, por consequência a força normativa da Constituição, as prestações materiais necessárias devem ser alcançadas aos cidadãos
que correm risco de ofensas graves aos seus direitos pelo Poder Judiciário, já que os direitos fundamentais não estão sujeitos ao princípio da
maioria. Não é o caso dos autos.
Ademais, não há, efetivamente, prazo legal cominado para a execução das obras garantidoras de plena acessibilidade, como se depreende do
artigo 11 da Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências...
Analisando os autos, confiro que o agravante já providenciou as informações solicitadas de 33 órgãos administrativos, como demonstra os
documentos encartados no ID nº 1695983, além do que, o município está passando por um processo de pandemia, em razão do novo corona
vírus (COVID-19), que está assolando o mundo. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos conta, hei por bem conceder o efeito
suspensivo à decisão agravada, suspendendo todos os seus efeitos, até ulterior deliberação pela e. 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal.
Em que pese o entendimento desta representante do Ministério Público no sentido de que há prazo para a implantação da acessibilidade nos
órgãos públicos municipais, inclusive arquitetônica, e de que este prazo está vencido há muito, o fato é que há decisão judicial vigente afirmando
o contrário e suspendendo os efeitos de decisão do juízo de primeiro grau que assinalou lapso temporal para que o Município de Teresina
apresente cronograma de implantação da acessibilidade em seus órgãos.
Na mesma ação civil pública, atendendo a novo pedido do Ministério Público, o juízo de 1ª instância determinou (ID 12172409) que, em 10(dez)
dias, o Município apresente a) a lista completa e pormenorizada de todos os prédios públicos de uso e propriedade do mesmo, bem como as
obras de acessibilidade contidas neles; b) cronograma razoável para execução de obras de acessibilidade plena. O prazo foi prorrogado por
60(sessenta) dias em despacho de 01.11.2020, a requerimento do Município de Teresina (ID 12847054).
Assim, não há como, neste momento, concluir pela existência de ato de improbidade, consistente no descumprimento doloso do gestor das
exigências de requisitos de acessibilidade, posto que o ente municipal possui prazo para cumpri-los, respaldado por decisões judiciais.
Portanto, considerando as razões acima expostas, DETERMINO a juntada aos autos das decisões de ID 12846066, ID 12172409, ID 12847054,
e PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste inquérito civil com fundamento no art. 10 da Resolução CNMP n. 23/2007, ante a ausência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, sem prejuízo de que, havendo modificação na situação fático-jurídica, a partir dos atos
processuais subsequentes na ação civil pública antes mencionada, vindo a se evidenciar o descumprimento doloso do gestor, seja promovida a
responsabilização que couber.
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Encaminhe-se esta decisão para publicação no DOEMPPI.
Comunique-se à Promotoria de Justiça noticiante.
Proceda-se à remessa dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí no prazo máximo de 03(três) dias, para
os fins do art. 9º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 7.347/1985, art. 10, §§ 1º e 2º, da Resolução CNMP n. 23/2007 e art. 39, §§ 1º e 3º, da Resolução
CPJ/MPPI n. 01/2008.
Teresina-PI, 04 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

2.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI14129
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 24/2020
SIMP Nº 000261-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento administrativo, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado ex officio no intuito de acompanhar fatos e atos administrativos e suas repercussões
jurídicas, em caráter preventivo, notadamente encaminhamento e acatamento de notas técnicas orientativas para os Municípios de Esperantina,
Morro do Chapéu do Piauí e Joaquim Pires, durante a Pandemia pela COVID-19, fls. 02/11.
Neste ínterim, foram encaminhadas aos gestores Municipais as seguintes Notas Técnicas: Nota Técnica de Orientação-GAP/COVID19/MPPI;
Nota Técnica orientativa referente a contratação temporária de servidores. Dispensa de Processo Seletivo e de concurso público; Nota Técnica
Conjunta CACOP e CAODEC (manutenção dos contratos temporários dos professores durante a calamidade ou urgência pública), Nota Técnica
Conjunta n° 02/2020/CAODEC/CACOP e Nota Técnica n° 02/2020 CACOP/MPPI fls. 12/38.
Ademais, fora solicitado que as Municipalidades informassem o Link do Portal onde deveria constar todas as contratações ou aquisições
realizadas conforme literalmente determinado no § 2° do art. 4" da Lei Federal n° 13.979/2020, fls. 44, 47, 50.
À fl. 92, informações foram prestadas à Subprocuradoria de Justiça Jurídica.
Às fls. 96/103, Recomendação Administrativa n° 30/2020 fora exarada no intuito de recomendar ao Município de Joaquim Pires/PI a
disponibilização de aba específica no Portal da Transparência de dados referentes a receitas e despesas relacionadas ao combate da pandemia
pela COVID-19, tendo em vista informações apresentadas pelo CACOP de que a referida Urbe ainda cumprindo com as determinações legais .
ID. 31556530, Município de Joaquim Pires comunicou acatamento da recomendação retro em todos os seus termos e apresentou comprovação
de seu cumprimento.
É o relatório.
Fundamento.
Considerando que as notas técnicas orientativas foram devidamente encaminhadas aos Gestores Municipais de Esperantina, Joaquim Pires e
Morro do Chapéu do Piauí e não chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça notícias de descumprimento dos seus termos, não se
vislumbra a necessidade de permanência no acompanhamento do caso ou adoção de novas medidas ou diligências por esta Promotoria de
Justiça.
Ademais, é relevante salientar que procedimentos específicos foram instaurados para acompanhamento das áreas de saúde, educação e
assistência social, no período da Pandemia, motivo pelo qual, eventual emissão de novas notas orientativas poderão ser encaminhadas às
Municipalidades no bojo dos procedimentos supracitados, conforme guardem relação com o objeto de cada demanda.
Isto posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, comunicando a decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público
do Estado do Piauí, via meio eletrônico.
Deixo de notificar o noticiante, nos termos do art. 4º, § 2º da Resolução CNMP nº 174/2017, em razão do presente procedimento ter sido
instaurado por dever de ofício.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Após, promova o arquivamento do procedimento administrativo no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
Esperantina (PI), 04 de Novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina
NOTÍCIA DE FATO Nº 33/2020
SIMP Nº 000270-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de
fato, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de notícia de fato instaurada em razão de Denúncia formulada junto à Ouvidoria do MPPI relatando suposta irregularidade na
contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, fls. 03/06.
Consta da citada denúncia que o Município de Morro do Chapéu do Piauí contratou a empresa Maria Lina de Araújo-ME para aquisição de
gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino no período de Pandemia.
O Noticiante relata que a contratação seria supostamente irregular tendo em vista a empresária ter vínculo de parentesco com o atual secretário
de saúde do Município.
Em que pese o Município de Morro do Chapéu do Piauí não ter apresentado resposta aos ofícios encaminhados, juntou-se documentos
apresentados pela Municipalidade à notícia de fato n° 39/2020, SIMP n° 386-161/2020, ID. 32033923.
Isto porque pôde-se observar que os objetos de ambas demandas guardam íntima relação, vez que nos autos da Notícia de fato 39/2020, que
inclusive fora arquivada, denunciava-se, entre outras contendas, a relação de parentesco entre a empresária Maria Irene Araújo com o então
secretário de saúde municipal.
O Município esclareceu que a contratação direta da empresa Maria Irene Araújo-ME e da empresa Maria Lina de Araújo-ME se deram por meio
de dispensa emergencial de licitação, nos termos do art. 4° da Lei 13.979/2020.
Informaram ainda que o objeto da contratação foi aquisição de gêneros alimentícios para compor kits de alimentos para continuidade do
fornecimento de alimentação escolar aos alunos que dela necessitam, durante a suspensão das aulas, em decorrência da Pandemia, feita em
caráter emergencial, com base no art. 4° da Lei 13.979/2020 e MP 926/2020.
ID. 32033923, cópia de procedimento de dispensa de licitação anexos aos autos.
É o relatório.
Fundamento.
Compulsando os autos restou verificado que razão não assiste ao Denunciante.
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Pois bem.
No que tange à suposta irregularidade da contratação em razão de vínculo de parentesco entre a empresária Maria Lina de Araújo e o atual
Secretário de Saúde do Município de Morro do Chapéu do Piauí, não há na Lei de Licitações proibição expressa que parentes de servidores
públicos participem de licitação, restando o impedimento para pessoas que tenham envolvimento na participação do projeto e servidores ou
dirigentes de órgão contratante ou responsável pela licitação.
Ademais, o fato, per si, de haver grau de parentesco com servidor público não se caracteriza impedimento para participação de licitação,
necessário, pois, que o servidor pertencesse ao órgão licitante e ocupasse cargo que pudesse influenciar no certame.
In casu, não restou evidenciado que o atual secretário de saúde do Município detém poder para influenciar ou interferir em contratação ocorrida
no âmbito de outra Secretaria, qual seja, a Secretaria Municipal de Educação.
Por derradeiro, de bom alvitre asseverar que, em análise dos documentos apresentados pela Municipalidade, observou-se ainda que o
Procedimento de Dispensa de Licitação seguiu seu trâmite regular, inclusive, com prévia pesquisa de preços, e contratação direta daqueles que
propuseram proposta mais vantajosa para a Administração.
Diante do exposto, promovo o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de notificar o noticiante em razão do presente procedimento ter sido instaurado por denúncia anônima.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento da notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
Esperantina (PI), 04 de Novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI

2.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO14130
NOTÍCIA DE FATO 32/2020
OBJETO: ALIMENTOS
PESSOA INTERESSADA: LEONICE PIRES DE ARAÚJO NETA
DESPACHO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a colheita de declarações da Sra. LEONICE PIRES DE ARAÚJO NETA em que relata que o pai
de sua filha não vem cumprindo com as prestações alimentícias.
Vê-se que os fatos apresentados caracterizam violação aos direitos da criança e do adolescente, mormente em relação à obrigação de prestar
alimentos.
Assim sendo, instaure-se a presente denúncia como NOTÍCIA DE FATO, diante da necessidade de se apurar maiores esclarecimentos.
DETERMINO:
Promova-se a Ação de Fixação de Alimentos.
Expedientes necessários.
Matias Olímpio/PI, 04 de novembro 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
Notícia de Fato nº 28/2020
SIMP 000291-229/2020
DESPACHO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES MINISTERIAIS
Trata-se da Notícia de Fato proveniente de termo de declarações firmado por Luís Antônio Farias Rodrigues, noticiando a ocorrência, em tese, de
possível crime cometido por autoridade policial, figurando como autor o policial Saboia, fato ocorrido no município de São João do Arraial/PI.
Foram juntados aos autos termo de declarações do ofendido e fotografias.
É a síntese dos autos.
Vejamos a nova redação do 9º, do CPM, in verbis:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; II - os crimes previstos neste Código e os previstos na
legislação penal, quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que
fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; d) por militar durante o período de manobras ou
exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar; f) revogada."
Consoante se extrai da leitura do dispositivo legal ora colacionado, o inciso II, do art. 9º, do CPM, ao definir crime militar, passou a abranger
também infrações penais capituladas apenas na legislação penal comum, isto é, sem qualquer previsão correspondente no Código Penal Militar.
Houve, assim, uma evidente ampliação (modificação) do conceito de crime militar. Portanto, é prescindível o crime estar capitulado no CPM como assim previa a redação anterior deste dispositivo - para ser considerado militar. Basta que o delito tenha previsão na legislação penal
comum (Código Penal ou Legislação Penal Especial), e que tenha sido praticado sob uma das situações previstas nas alíneas do inciso II, do art.
9º, do CPM.
Desta forma, passam a ser militares delitos que antes não eram assim definidos, como os de tortura, abuso de autoridade, associação em
organização criminosa, dentre outros. Essa nova definição (ou ampliação) de crime militar implica em mudança da competência para julgá-lo,
passando a ser da Justiça Militar Estadual, e não mais da Justiça Comum Estadual.
As investigações destes delitos também ficariam a cabo da Polícia Judiciária Militar Estadual, e não mais da Polícia Civil dos Estados. Assim, vêse que a atribuição para investigar o fato objeto da presente Notícia de Fato é da 9ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, Órgão de
Execução Ministerial com atribuições para atuar nos processos referentes a crimes militares.
Nessa feita, imperiosa é a conclusão no sentido que a 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI não possui atribuições para o deslinde do
caso em vertente, posto que, ao se tecer uma detida análise do arcabouço fático, verifica-se que a denúncia aponta, em tese, para suposto crime
perpetrado por policial militar no exercício de suas funções.
Diante do exposto, inclina-se este Presentante Ministerial pela necessidade de remessa dos autos em lume à 9ª Promotoria de Justiça de
Teresina-PI, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 174/2017 CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público.
Cumpra-se.
Página 20

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 751 Disponibilização: Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020 Publicação: Sexta-feira, 6 de Novembro de 2020

Matias Olímpio/PI, 04 de novembro 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

2.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI14132
Portaria nº 81/2020
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000679-237/2019 em Procedimento Administrativo nº 26/2020 - SIMP 000679-237/2019.
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 000679-237/2019 para fins de acompanhar a situação da menor Valéria Silva,
inclusive quanto a possível crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo seu genitor Luzimar.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
II - Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publiquese no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
III - Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos;
IV - Certifique a Secretaria o cumprimento integral do Despacho de fls. 05, notadamente quanto à remessa de cópia integral digital dos autos à
autoridade policial solicitando a instauração de Inquérito Policial para apuração de suposto crime de abuso sexual.
V - Renove-se o Ofício nº 314/2020/SEPJSM.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 21 de outubro de 2020.
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
Promotora de Justiça
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 17/2019 (SIMP nº. 000182-237/2019)
Vistos etc.
Trata-se de Inquérito Civil instaurado na Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI, para fins de apurar suposta inobservância aos prazos
estabelecidos para prestação de contas dos Selos de Fiscalização e Autenticidade, podendo caracterizar ato de improbidade administrativa por
parte da ex-interina Lusia Teles da Silva, do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Simplício Mendes/PI.
Por meio do Ofício PGJ n. 189/2019, a Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou o Ofício Nº 4880/2019, oriundo da Secretaria da Presidência
do TJ/PI, solicitando providências acerca da Decisão Nº 1093/2019, que foi exarada após relatório de inspeção realizada na citada serventia
extrajudicial.
Desta feita, foi determinada a abertura de procedimentos distintos para apurar cada uma das irregularidades constatadas durante a
supramencionada inspeção.
Despacho ministerial determinando diligências às fls. 04/07. em cumprimento ao citado despacho, expediu-se ofício à Sra. Lusia Teles (fls. 30),
para que apresentasse informações sobre os fatos narrados neste procedimento.
Em resposta, a ex-interina manifestou-se no sentido de que durante todo o período referido no Parecer Técnico do FERMOJUPI realmente
constou o atraso de algumas prestações de contas dos selos de fiscalização e autenticidade, que se deve às limitações decorrentes da
precariedade das condições de trabalho, e que no período da inspeção o cartório se encontrava em processo de transição, tendo a mesma que
repassar todas as informações e os serviços para a atual tabeliã. Assevera, ainda, que inexiste lesão ao erário, e
para comprovar suas alegações colacionou o relatório de prestação de contas dos selos da serventia.
Analisando o teor do Relatório Nº 395/2018-PJPI/TJPI/FERMOJUPI/CFISC (fls. 14/19), consta no seu item 3, que mediante exame comparativo
do estoque no sistema Cobjud com o estoque físico da serventia, verificou-se divergências sobre a utilização de alguns selos do tipo autenticação
(sequência ABR-12298 a ABR-12352; ABR-89401 a ABR- 89433; ABS 61051-ABS-61550) e de ato gratuito (ABT-62815 a ABT-62950), fazendose necessária a transmissão das informações sobre a utilização daqueles selos para a sua regularização.
No relatório de prestação de contas dos selos da serventia, às fls. 37/54, constata-se que a situação foi regularizada, em que pese as prestações
de contas terem sido enviadas a destempo.
Sabe-se que a Lei nº 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela,
evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades. Examinadas as circunstâncias, pode-se considerar
apenas a ocorrência de irregularidade, e não de desvio ético ou imoralidade.
Ante o exposto, não vislumbro ato de improbidade administrativa da então ex- interina do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de
Simplício Mendes/PI, Lusia Teles da Silva, razão pela qual não existem motivos que autorizem a continuidade do presente procedimento.
Do exposto, tendo em vista o narrado nos presentes autos, ENCERRA-SE ESSE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando o seu consequente
ARQUIVAMENTO, não sendo caso de adoção de quaisquer medidas, seja no âmbito extrajudicial ou mediante o ajuizamento de medida judicial
para correção de irregularidades.
Nos termos da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Piauí, remetam-se, no prazo de 03 (três) dias, os
autos do presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida apreciação da presente promoção
de arquivamento, bem como cópia digitalizada da presente
ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento.
Cumpra-se.
Simplício Mendes-PI, 24 de outubro de 2019.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo nº 000374-237/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotora de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/
PI, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, passa à análise do presente procedimento.
Foi o presente Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar o Processo de Escolha do Conselho Tutelar no município de Ssão
Francisco de Assis di Piauí/ PI.
Durante o procedimento, foram determinadas diligências para acompanhar o procedimento de escolha. Realizei reunião com os presidentes dos
CMDCA' s, bem como acompanhei as eleições no dia 06 de outubro de 2019 , tendo sido realizada a votação sem anormalidades.
É o breve relato. Passa- se a decidi r.
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A instauração do presente procedimento teve como objetivo acompanhar o processo unificado de escolha dos novos membros do Conselho
Tutelar de São Francisco de Assis do Piauí/ PI. O processo transcorreu sem maiores anormalidades, tendo sido o resultado devidamente
validado ( f ls. 115 / 118 ).
Portanto, tenho como alcançado o objetivo a que o Ministério Públicose propôs, uma vez que os novos conselheiros tutelares de São
Francisco de Assis di Piauí/PI foram eleitos, o resultado devidamente homologado e empossados os eleitos.
Do exposto, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, realizando- se os procedimentos de praxe. Nos termos do
art. 5º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, deixo de encaminhar o presente procedimento ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, determinando apenas a sua comunicação.
Notificações necessárias.
Simplício Mendes, 18 de fevereiro de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

2.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI14133
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 49/2020
SIMP 000037-107/2020
Portaria n.º 75/2020
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 a criação de porcos e bodes em chiqueiros existentes na residência do "Sr. Expedito", sito à Rua Deca
Barbosa, Bairro Várzea, no município de Oeiras/PI, provocando mal cheiro, infestação de moscas e, consequentemente, propiciando a
proliferação de doenças nas adjacências, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE 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 Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se
no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Andreza Rodrigues Bezerra, 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
Operacional ao Meio Ambiente (CAOMA), 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;
A NOTIFICAÇÃO pessoal do investigado "Sr. EXPEDITO", que pode ser localizado na Rua Deca Barbosa, Bairro Várzea, no município de
Oeiras/PI, para fins de comparecer a esta Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, em 17/11/2020 às 09h, fazendo uso de máscaras e obedecendo
às regras higienicosanitárias Covid-19, podendo, caso queira, acompanhar-se de advogado, para fins de possível entabulação de termo de
ajustamento de conduta, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, a teor do art. 5º, § 6 º da Lei 7347/85, sob pena
de ser ajuizada ação civil pública de obrigação de fazer/não fazer, acerca da criação de porcos e bodes em chiqueiros existente na residência do
"Sr. Expedito", sito à Rua Deca Barbosa, Bairro Várzea, no município de Oeiras/PI, provocando mal cheiro, infestação de moscas e,
consequentemente, propiciando a proliferação de doenças nas adjacências;
Comunique-se ao interessado pessoalmente, Sr. Antônio Martins dos Santos, sobre a presente instauração, com cópia desta Portaria, bem
como notifique-o sobre a data da audiência supra, facultando-lhes o comparecimento ao referido ato, fazendo uso de máscaras e obedecendo às
regras higienicosanitárias Covid-19;
A audiência será realizada no ambiente virtual, através do Microsoft Teams, por sistema de videoconferência, que poderá ser acessado pelos
participantes e advogados através do link constante do rodapé1.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 04 de novembro de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

2.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI14134
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 80/2019
SIMP Nº 000004-308/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O procedimento administrativo em epígrafe fora instaurado com base em termo de declaração prestado pela Sra. Cândida Rodrigues Sousa de
Freitas, a qual noticiou que um homem chamado "Primo" se aproveita da condição de doente mental de seu filho José Augusto para lhe vender
produtos com avarias.
Como providências iniciais, determinou-se a expedição de notificação ao Sr. conhecido como "Primo", proprietário de um ferro velho de veículos
automotores, localizado próximo ao Mercadinho Chiquinho Gomes no Bairro Estação, para tratar de assunto do interesse da justiça, no prazo de
10 (dez) dias corridos. Determinou-se a expedição de ofício a Secretaria de Assistência Social e Geração de Renda de Campo Maior (SEMAS),
solicitando a elaboração de estudo social acerca da situação vivenciada pela Sra. Cândida Rodrigues Sousa de Freitas e seu filho José Augusto
Sousa Freitas, pessoa com necessidades especiais (Portaria de fls. 02/04).
Em atenção a solicitação ministerial, objeto do Ofício nº 2047/2020, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Renda (SEMAS)
apresentou Estudo Psicossocial sobre o caso em lume, valendo pontuar: a) Que a Sra. Cândida Rodrigues Sousa de Freitas informou a equipe
que o seu filho é enganado por um homem que é popularmente conhecido como "Primo", dono de um ferro velho no Bairro Estação; b) Qque Sra.
Cândida informou que "Primo" vem influenciando José Augusto a fazer a compra de uma motocicleta em condições ruins, colocando em risco
vida de seu filho. Que o seu filho já deu R$ 300,00 para que pudesse receber a motocicleta; c) Que para Sra. Cândida, "Primo" está se
aproveitando da situação de José Augusto, que por diversas vezes já conversou com "Primo" para que afastasse de seu filho; d) Que o CRAS
OESTE continuará acompanhando o caso. (fl. 28).
No dia 17 de dezembro de 2019, a Sra. Cândida Rodrigues Sousa Freitas compareceu espontaneamente na Sede das Promotorias de Justiça de
Campo Maior e, na oportunidade, declarou: "Que o senhor Primo está perseguindo, debochando da depoente, da filha e do seu filho; Que o
senhor Primo vem insistindo em saber quem denunciou ele no Ministério Público e inquirindo-a sobre o paradeiro do seu filho; Que o senhor
Primo vendeu uma moto em péssimas condições ao seu filho, José Augusto, que a utiliza, colocando, segundo a depoente, a sua vida e dos
outros em risco; Que o senhor Primo aproveitou-se da deficiência mental do filho da depoente para vender o referido veículo; Que tem medo de
ser agredida pelo senhor Primo. (...)" fl. 30.
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Na certidão de fl. 31 certificou-se o não comparecimento do Sr. Primo à Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior.
Em despacho proferido no dia 13 de janeiro de 2020, determinou-se a reiteração de notificação expedida ao Sr. Primo, proprietário de um ferro
velho de veículos automotores, localizado próximo ao Mercadinho do Chiquinho Gomes, no Bairro Estação, para tratar de assunto do interesse
da justiça (fl. 33).
Em atenção a reiteração de notificação, no dia 12 de fevereiro de 2020, o Sr. Edmilson Alves de Lira ("Primo"), compareceu à Sede das
Promotorias de Justiça de Campo Maior e, na oportunidade, declarou: "Que não procede as acusações da mãe de José Augusto, porque nunca
se aproveitou da condição deste; Que José Augusto se aproximou do seu local de trabalho e pediu para trabalhar com o depoente, auxiliando na
oficina (lavando peças, trocando dinheiro); Que a moto que a senhora Cândida Rodrigues disse que foi utilizada pelo declarante para enganar o
seu filho e conseguir o seu dinheiro era de um cliente, o senhor Raimundo; (...) Que José Augusto levou a moto para casa sem o consentimento
de declarante, que depois consentiu; Que vendeu a moto para José Augusto por R$ 500,00; Que José Augusto pagou R$ 150,00 inicialmente e
depois deu mais R$ 100,00; Que com o tempo o filho da senhora Cândida passou a agir com descaso em relação ao trabalho (faltando e
chegando tarde); Que um dia a senhora Cândida pediu para o depoente cuidar do seu filho porque ele fuma e bebe; Que não presenciou José
Augusto utilizar substâncias entorpecentes presencialmente, mas soube por terceiros que ele faz uso delas; Que depois, ao saber da venda da
moto, a senhora Cândida foi até o seu trabalho e lhe ofendeu na frente de outros clientes; Que não tinha conhecimento sobre a deficiência mental
que José Augusto possui e que ele recebia benefício assistencial em virtude disso; Que José Augusto não trabalha mais com o declarante e nem
pagou parte do dinheiro pela venda da moto; Que o declarante pagou R$ 300,00 ao senhor Raimundo pela moto e compensou R$ 200,00 pelo
serviço; Que ao contrário do que afirmado pela senhora Cândida, nunca a ameaçou, apenas a procurou para esclarecer a situação, que é um mal
entendido; Que já presenciou José Augusto utilizar e conduzir outros veículos, inclusive na companhia da mãe (...)" fls. 39/40.
Em novel despacho, proferido no dia 18 de março de 2020, determinou-se a expedição de notificação a Sra. Cândida Rodrigues Sousa de
Freitas, para comparecer a Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, a fim de esclarecer os fatos reportados pelo Sr. Edmilson Alves de
Lira (fl. 44).
À fl. 49 certificou-se que a Sra. Cândida Rodrigues de Sousa Freitas, não compareceu à Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior no dia
designado e não apresentou nenhuma justificativa.
Vieram autos conclusos. Passo a decidir.
Considerando o termo de declaração prestado pelo Sr. Edmilson Alves de Lira e o não comparecimento da reclamante a Sede das Promotorias
Justiça de Campo Maior no dia designado, bem como a ausência de justificativa, depreende-se que não há necessidade que nenhuma outra
medida seja adotada pelo Ministério Público no bojo do procedimento em tela. Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite
da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel ProcedimentoAdministrativo.
Desta forma, com base no que foi exposto, o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior resolve PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017.
Comunique-se ao reclamante, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a
comunicação ser encaminhada
pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 13, caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 23 de outubro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

2.19. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI14135
PORTARIA Nº 019/2020
(Procedimento Administrativo nº 016/2020)
Finalidade: Acompanhar possíveis irregularidades na constituição da Associação Comercial e Industrial de Luís Correia-PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 015/2019 (SIMP 000163-197/2019), visando acompanhar
possíveis irregularidades na constituição da Associação Comercial e Industrial de Luís Correia-PI
CONSIDERANDO ter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento para oficiar Órgãos competentes.
RESOLVE:
Convertera Notícia de Fato nº 015/2019 (SIMP 000163-197/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 016./2020.
Nomeio para secretariar o procedimento os servidores Bianca Linhares Santos, Mariane Katrine Gomes de Araujo Barreto e Natália Brito do
Nascimento e Suzana Brito Cuglovice.
DETERMINO desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Atualize-se o SIMP juntado integralmente todos os documentos constantes no procedimento físico;
Reitere-se expediente de folhas 25.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
Luís Correia, 06 de outubro de 2020.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça

2.20. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PICOS GRUPO DE TRABALHO- PORTARIA PGJ/PI 866/2020 E 928/2020
14136

SIMP 000095-421/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com fito de acompanhar as ações emergenciais de combate ao Coronavírus do HRJL
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conforme montante liberado ao Fundo Municipal de Saúde de Picos, por meio do PCEP e seu termo aditivo celebrado em 14 de maio de 2020.
A Direção do Hospital Regional Justino Luz e a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares - FEPISERH foram oficiadas para
apresentar informações e providências acerca da implementação das seguintes ações previstas no Plano Operativo do PCEP, com
encaminhamento da respectiva documentação comprobatória sobre: 1. Reforma do Setor de Urgência e Emergência Obstétrico/Pediátrico para
adequar os leitos clínicos; 2. Ampliação e manutenção dos serviços ambulatoriais hospitalares de assistência à saúde para garantia de acesso a
população e ações do combate ao COVID-19; 3. Qualificação dos servidores (cursos de atualização/treinamentos); 4. Contratação de recursos
humanos temporários para atender as demandas de assistência à saúde; 5. Outras ações de programação orçamentária que deu origem ao
recurso.
Em resposta, o Hospital Regional Justino Luz informou que a reforma no setor de urgência e emergência obstétrico/pediátrico para adequar os
leitos clínicos do COVID foi concluída; que houve ampliação dos leitos clínicos de UTI (20 leitos) e enfermaria (35 leitos enfermarias) e 01 de
estabilização; que houve capacitação dos servidores; que para atender a demanda do covid, cerca de 300 profissionais se revezam na escala de
plantão; que o aditivo ao protocolo de cooperação entre os entes públicos foi celebrado entre o Município de Picos e o
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/74b39e0b2941b068e0c70b0f197f4346 Assinatura Realizada Externamente
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Estado do Piauí, sendo que o hospital não dispõe de autonomia financeira, não sendo ordenador de despesas. Juntou o termo aditivo
mencionado e escalas de plantão dos meses de maio, junho, julho e agosto.
Em seguida, foi proferido despacho determinando a reiteração da requisição endereçada à FEPISERH.
Adiante, a FEPISERH informou que recentemente houve afastamento de muitos colaboradores de alguns setores que são fundamentais à
confecção de resposta adequada às solicitações deste Parquet, e pugnou fosse concedida dilação de prazo por mais alguns dias, pleito deferido
pelo Ministério Público.
Após transcurso do prazo concedido, a FEPISERH apresentou reposta limitando-se a apresentar as mesmas informações enviadas pelo Hospital
Regional Justino Luz, citando em sua resposta que "em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual que nos orientam a
alcançar um resultado processual com os maiores graus de eficiência e higidez utilizando dos menores esforços sempre que possível, bem ainda,
para não tornar cansativa a análise de Vossa Excelência, opta-se por não encaminhar os documentos comprobatórios dos esclarecimentos".
Tendo em vista que tramita perante à 2ª Vara da Comarca de Picos/Pi o P. 0800989- 98.2020.8.18.0032, protocolo SIMP n. 001207-361/2020, foi
apresentada manifestação sobre a existência deste recurso nos autos referidos e anexada documentação.
Eis a síntese do apurado até então.
Tendo em vista que as manifestações dos investigados apresentadas nestes autos reportam-se a situações discutidas no bojo da Ação Civil
Pública proposta pelo MPE - P.
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0800989- 98.2020.8.18.0032; que referidas manifestações referem-se a estrutura hospitalar incrementada antes mesmo da liberação de recursos
previstos no Plano Operativo do PCEP e teriam sido realizados com fonte diversa de recurso, acredita-se que o presente procedimento teve
perdeu seu objeto.
Desse modo, importante que as informações sobre existência de verbas adicionais integrem a ação civil pública e demonstram a capacidade para
expansão hospitalar.
Não cabe a este grupo ilações sobre a questão patrimonial - uso de verbas liberadas, que é do conhecimento e acompanhamento do grupo de
atuação regional, pelo eixo patrimônio, mas sim, buscar a incrementação de leitos hospitalares na cidade de Picos a fim de dar suporte a uma
população de quase 500.000 (quinhentos mil) habitantes.
Considerando que não se revelaram claras as informações apresentadas pela Direção do Hospital e pela FEPISERH; que não houve refutação
dos valores recebidos no plano operativo referido e que foi ajuizada ação civil pública com o escopo de que seja providenciada a expansão e
estruturação dos leitos clínicos e de UTI COVID do HRJL, com objeto similar ao presente, mister arquivar-se o presente procedimento.
É cediço que o presente procedimento tem como objetivo acompanhar as ações emergenciais de combate ao Coronavírus do HRJL conforme
montante liberado ao Fundo Municipal de Saúde de Picos, através do PCEP e seu termo aditivo celebrado em 14 de maio de 2020.
Outrossim, o feito em análise fora instaurado pelo Grupo Regional de Trabalho de Picos, haja vista que o nosocômio acima mencionado ser a
retaguarda do atendimento de média e alta complexidade da macrorregião de Picos, compreendida entre os territórios do Vale do Guaribas, Itaim
e parte da região do Vale do Sambito.
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/74b39e0b2941b068e0c70b0f197f4346 Assinatura Realizada Externamente
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PICOS
GRUPO DE TRABALHO- PORTARIA PGJ/PI 866/2020 E 928/2020
Promotorias de Justiça de Picos, Fronteiras, Jaicós, Simões, Inhuma, Valença, Padre Marcos, Paulistana, Itainópolis e Pio IX.
Ademais, face a ação proposta em 12/05/2020 a AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
registrada sob o n.
0800989- 98.2020.8.18.0032, protocolo SIMP n. 001207-361/2020, com o objetivo de expandir e estruturar os leitos clínicos e de UTI COVID do
HRJL, onde estão sendo solicitadas as informações acerca do objeto destes autos, nada justificando a continuidade de diligências no âmbito
deste procedimento.
Dessa forma, diante da demanda judicial, promove-se o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da
Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 10 (dez) dias, por o procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Após, comunique-se ao E. Conselho Superior do Ministério Público, com cópia da presente decisão, via e-doc.
Por fim, dê-se baixa definitiva nos autos.
Expedientes necessários.
Picos (PI), 28 de outubro de 2020.
ItanieliRotondoSá Paulo Maurício AraújoGusmão
Promotora de Justiça Promotor de Justiça
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Cleandro AlvesdeMoura
Promotor de Justiça
Romana LeiteVieira
Promotor de Justiça
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KarineArarunaXavier
Promotora de Justiça
Tallita Luzia Bezerra Araújo
Promotora de Justiça

2.21. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14137
DECISÃO
Trata-se de processo penal para apurar a suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB), tendo como indiciado
PEDRO HOLANDA SANTANA, endereço: Rua José Rodrigues Santos, Nº 46, Q02, Bairro: Aerolândia, município de Picos-PI.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
- prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos
iguais ou semelhantes
aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo; e(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
Considerando que tramita em seu desfavor, além deste, os autos de nº 0000845-31.2018.8.18.0032, no qual o indiciado já foi beneficiado com
proposta de suspensão condicional do processo pelo mesmo crime dos autos, NEGO-LHE a oferta de ANPP -Acordo de Não-Persecução
Penal, bem como proposta de suspensão condicional doprocesso, por ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração com suspensão condicional do processo, conforme estabelecido no art. 28-A, III doCPP.
Notifique-se o investigado ou seu advogado para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em DOEMPI,
devendo
se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e Ato PGJ n.º
989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das promotorias de Picos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão, no sistema do TJPI.
Após, venham conclusos.
Picos/PI, datado e assinado digitalmente pelo R.MP.

2.22. 21ª ZONA ELEITORAL - PIRACURUCA-PI14139
PORTARIA N.º 15/2020
OBJETO: instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral n.º 04/2020 com o objetivo de investigar eventual prática de conduta vedada por parte
de agente público, conforme art. 73, inciso I, da Lei n.º 9.504/97.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - PROMOTORIA ELEITORAL DA 21.ª ZONA ELEITORAL, por meio do Promotor de Justiça
infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 78 e 79 da Lei Complementar n.º 75/93; arts.
37, § 1.º e 127 da Constituição Federal de 1988; Lei Federal n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público) e Lei Federal n.º 9.504/97 (Lei das
Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à matéria e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n.º 75/93);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que configura conduta vedada a agentes públicos ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária (art. 73, inciso I da Lei n.º 9.504/97);
CONSIDERANDO o teor da representação eleitoral, a qual relata uso de máquina do PAC por agentes públicos, em afronta ao art. 73, inciso I,
DA Lei n.º 9.504/97 (ID n.º 32035154);
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Preparatório Eleitoral n.º 04/2020, com o objetivo de investigar eventual prática de conduta vedada por parte de
agente público, conforme art. 73, inciso I, da Lei n.º 9.504/97, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro (mat. 15630), para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de acompanhamento, afixando-a cópia da
portaria em local de costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público e a Procuradoria
Regional Eleitoral no Piauí, através do link de protocolos do MPF, para conhecimento;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
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instauração, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word à Secretaria-Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério
Público.
Após, conclusos para deliberações.
CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca - PI, 05 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
PROMOTOR ELEITORAL DA 21.ª ZONA ELEITORAL

2.23. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14140
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2020
A 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua Promotora de Justiça Substituta,
FAZ SABER, aos que do presente Edital tomarem conhecimento, que, por este, notifica-se o Sr. ISMAEL CARLOS DE ARAÚJO, do Despacho
proferido nos autos do Procedimento Administrativo nº 028/2019 (SIMP nº 000127-034/2019), cujo dispositivo é o seguinte: "... Ante a
necessidade de contato com a parte Interessada e a inviabilidade de entrega de notificação de modo presencial, determino seja notificado o Sr.
Ismael Carlos de Araújo, residente no Assentamento "Mundo Novo", localizado na zona rural deste município, por meio do Diário Oficial deste
Ministério Público, para que compareça a esta 49ª Promotoria de Justiça no prazo de 10 (dez) dias, momento em que serão colhidas informações
atualizadas acerca do litígio. Cumpra-se. Teresina-PI, 05 de Novembro de 2020.". E, para que chegue ao conhecimento do Interessado e não
possa no futuro alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piauí. Dado e passado nesta cidade de Teresina, Capital do Piauí, aos 05 dias do mês de Novembro de 2020. Eu, Juliana Jales Cunha Pacheco,
Assessora da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, digitei.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça Substituta da 49ª Promotora de Justiça de Teresina-PI
Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos

2.24. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14141
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 024/2020
Procedimento Preparatório nº 000234-172/2020
CONSIDERANDO que, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina (PI), representado pela Promotora de
Justiça em exercício, in fine assinada, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 30, I, da Lei n° 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129,II);
CONSIDERANDO que a garantia de um meio ambiente equilibrado, mínimo necessário para a vida de qualquer indivíduo, contribui, de forma
imediata, para a eficácia do princípio basilar do texto constitucional de 1988, qual seja, a Dignidade da Pessoa Humana;
CONSIDERANDO que as Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas protegidas pela Lei 12.651/2012, o "Novo Código Florestal
Brasileiro", cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
CONSIDERANDO queas Áreas de Preservação Permanente (APPs) são definidas por lei, e, em regra, não são permitidas as alterações
antrópicas;
CONSIDERANDO que a referida lei delimita as APPs da seguinte forma:
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em
largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50
(cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa
definida na licença ambiental do empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções
horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º , as áreas
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta
definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais
próximo da elevação;
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X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente
brejoso e encharcado.
(...)
CONSIDERANDO que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da importância ecológica das APPs, senão, vejamos:
1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil Pública ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra proprietários
de 54 casas de veraneio ("ranchos"), bar e restaurante construídos em Área de Preservação Permanente - APP, um conjunto de
aproximadamente 60 lotes e com extensão de quase um quilômetro e meio de ocupação da margem esquerda do Rio Ivinhema, curso de água
com mais de 200 metros de largura. Pediu-se a desocupação da APP, a demolição das construções, o reflorestamento da região afetada e o
pagamento de indenização, além da emissão de ordem cominatória de proibição de novas intervenções. A sentença de procedência parcial foi
reformada pelo Tribunal de Justiça, com decretação de improcedência do pedido. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CILIAR 2.
Primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densificação da "efetividade" do "direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado",
a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifica
verdadeira trincheira inicial e última - a bandeira mais reluzente, por assim dizer - do comando maior de "preservar e restaurar as funções
ecológicas essenciais", prescrito no art. 225, caput e § 1º, I, da Constituição Federal. 3. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos,
nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a
estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e
poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna. Essas
funções multifacetárias e insubstituíveis elevam-na ao status de peça fundamental na formação de corredores ecológicos, elos de conexão da
biodiversidade, genuínas veias bióticas do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas
às da pele em relação ao corpo humano: faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, mas, no cerne, muito além de trivial
mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal. 4.
Compreensível que, com base nessa ratio ético-ambiental, o legislador caucione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no ápice
do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, elemento cardeal e estruturante no
esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tudo isso, a APP ciliar qualifica- se como território non aedificandi. Não
poderia ser diferente, hostil que se acha à exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana (com as ressalvas previstas em lei,
de caráter totalmente excepcional e em numerus clausus, v.g., utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto). 5. Causa dano
ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais,
desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua
plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva.(...) (REsp 1245149/MS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 13/06/2013).
CONSIDERANDO que Urbanismo é uma ciência humana, multidisciplinar, relacionada ao estudo, regulação, controle e planejamento de cidades,
tendo como essência o estudo das relações entre o espaço e a sociedade que nele vive, sendo responsável pelo planejamento e a organização
das cidades, questão inerente ao desenvolvimento do ser humano;
CONSIDERANDO que a Lei 6.938 de 1981 que criou a Política Nacional de Meio Ambiente, em seu art. 10 determina que a construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental;
CONSIDERANDO a definição no inc. I do art. 1º da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, segundo a qual o Licenciamento
Ambiental é: "procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao
caso";
CONSIDERANDO a imprescindibilidade do EIA/RIMA, conforme o positivado no art. 3º da mesma Resolução CONAMA: "A licença ambiental
para empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de
prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida
a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação";
CONSIDERANDO a natureza jurídica de instrumento de caráter preventivo do licenciamento ambiental, cujos termos legais lhe aplicam a
qualidade de discricionariedade sui generis;
CONSIDERANDO que tal característica exige, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, o enfrentamento ponto a ponto dos aspectos
desfavoráveis verificados no EIA/RIMA para justificar adequadamente o ato autorizador;
CONSIDERANDO o significativo impacto ambiental provocado pela obra, vez que consiste em construção de via pública licitada para
aproximadamente 5,5 km (cinco quilômetros e meio);
CONSIDERANDO as consequentes alterações ambientais posteriores, decorrentes de trânsito, residências, comércios, indústrias, bem como as
demais formas de intervenção (maléficas ou benéficas) pelo ser humano, a naturalmente ocorrerem durante e após a conclusão da obra;
CONSIDERANDO a necessidade de se evitar agressão as Áreas de Preservação Permanente provocado pelo impacto sobre o meio ambiente
urbanístico;
CONSIDERANDO, ainda, o conhecimento tomado por este Órgão Ministerial do uso de motosserras, sem contudo se verificar o adequado
registro dos aparelhos, consoante elencado pelo art. 69, caput e parágrafos, da Lei nº 12.651/2012;
RESOLVE:
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Teresina, que determine a suspensão da obra de implantação e pavimentação da Av. Marginal Poti
Sul, que fica no caminho da "Comunidade Alegria", até que todas as licenças para a sua execução sejam apresentadas a este Parquet,
inclusive o licenciamento para uso de motosserras, haja vista a ocorrência de desmatamento em Área de Preservação Permanente - APP.
REQUISITA seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento desta, sobre o
acatamento dos termos desta recomendação, para os fins legais.
DETERMINA, em caráter de urgência, à Secretaria desta Promotoria de Justiça oficie ao(s) recomendado(s), dando-lhe ciência da presente
Recomendação e, após os registros de praxe, publique-se, comunicando esta recomendação à Secretaria do Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí.
ADVERTIR ao Recomendado os seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o destinatário
quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis;
(b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Teresina/PI, 05 de novembro de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça - 24ªPJ/Teresina
Meio Ambiente e Urbanismo
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2.25. 59ª ZONA ELEITORAL - CRISTINO CASTRO-PI14142
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2020
SIMP: 000003-202/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Eleitoral instaurado por esta Promotoria Eleitoral com finalidade de solicitar informações acerca de
decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas por meio do Sisconta Eleitoral, aos Prefeitos Municipais e às
Câmaras de Vereadores que compõem a 59ª Zona Eleitoral para facilitar a atuação do Ministério Público Eleitoral na análise dos registros de
candidaturas das eleições de 2020.
Foram expedidos Ofícios aos Presidentes das Câmaras Municipais de Alvorada do Gurguéia, Cristino Castro, Palmeira do Piauí e Santa Luz,
bem como aos Prefeitos dos referidos municípios que constituem a 59ª Zona Eleitoral, havendo nos autos informações sobre o encaminhamento
dos expedientes aos destinatários.
É o relatório.
O SISCONTA Eleitoral (Sistema de Investigação de Contas Eleitorais) é um banco de dados, integrante de uma ferramenta tecnológica/digital
desenvolvida pela Coordenadoria do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe) e a Secretaria de Pesquisa e Análise da
Procuradoria-Geral da República com a finalidade de auxiliar a atuação no âmbito eleitoral do Ministério Público brasileiro.
O sistema precisa de informações de órgãos públicos, dentre eles, Prefeituras e Câmaras municipais que ao inserirem no SISCONTA suas
decisões político/administrativas com repercussões eleitorais (potencialmente geradoras de inelegibilidade) garantem maior transparência de
dados e são indispensáveis para eventual impugnação de registro de candidatura pelos membros do Ministério Público Eleitoral.
Diante da grande utilidade do SISCONTA para atuação desta Promotoria Eleitoral, sobretudo no corrente ano eleitoral, foi instaurado o corrente
Procedimento Administrativo com a finalidade de oficiar Prefeituras e Câmaras Municipais de Alvorada do Gurguéia, Cristino Castro, Palmeira do
Piauí e Santa Luz solicitando a colaboração deste órgãos para alimentar o sistema no intuito de colacionar informações que possam embasar
eventuais impugnações de registro de candidaturas e assim agilizar o trabalho desta Promotoria no momento da análise dos registros das
candidaturas eleitorais dos municípios da 59ª Zona Eleitoral do Piauí.
Destaca-se que não há lei ou outro ato normativo que obrigue órgãos e poderes públicos a disponibilizar informações no SISCONTA, sendo as
solicitações expedidas pelo Ministério Público Eleitoral um mero pedido de colaboração amparado na supremacia do interesse público e
transparência.
Logo, não há responsabilização de agentes públicos diante de eventuais desídias na alimentação do SISCONTA.
Por fim, nada obsta que os órgãos oficiados promovam, ao longo deste ano, cadastro de suas informações no SISCONTA, sendo que a ausência
de informações deles dispostas não afetou os trabalhos desta Promotoria Eleitoral que, ao tempo da análise dos registros de candidaturas,
obteve informações potenciadoras de inelegibilidades tanto pelo próprio SISCONTA, como por outros meios, a exemplo das listas do TCE, TCU e
do sistema Themis do TJPI.
Isto posto, pelos fundamentos expostos, a Promotoria Eleitoral da 59ª ZE/PI promove o ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo
Eleitoral nº 01/2020 (SIMP 000003-202/2020) diante do atingimento de sua finalidade.
Encaminhe cópia desta promoção de arquivamento ao Procurador-Regional Eleitoral do Piauí para fins de conhecimento, com fulcro no art. 81 da
Portaria PGR-PGE nº 01/2019.
Embora se trate de procedimento administrativo instaurado em face de dever de ofício em que a cientificação é facultativa (art. 81, §3º, I da
Portaria PGR-PGE nº 01/2019), para fins de publicidade, determino a publicação desta decisão no DOEMPPI.
Registre-se no SIMP, dando baixa definitiva no protocolo.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 03 de novembro de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor Eleitoral

2.26. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI14143
DESPACHO
Trata-se de ofício encaminhado, por e-mail, pelo Sr. ANAILDO CARDOSO DOS SANTOS, informando que apresentou vários requerimentos junto
ao Sindicato dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Madeiro/PI, do qual é sócio/filiado, com solicitação de cópia do estatuto e do regimento
interno e do carnê de pagamento de taxas de regularidade de sócio/filiado, mas não foi atendido pela direção da entidade associativa.
O ofício ressalta que o aludido sindicato negou a entrega do carnê de quitação ao Sr. ANAILDO CARDOSO DOS SANTOS e à sua esposa, Sra.
VERÔNICA SILVA NASCIMENTO, sem apresentar justificativa plausível ou dar oportunidade de defesa a ambos.
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".
Vê-se, pela narrativa, que a resolubilidade do problema aventado basea-se em interesse basicamente individual sem qualquer repercussão
coletiva, ou seja, direito que se restringe ao interesse do particular, obstando a atuação do Ministério Público em demandas extrajudiciais de tal
natureza.
Pela denúncia, percebe-se um inconformismo em relação à recusa do supramencionado sindicato na entrega dos documentos solicitados pelo
denunciante.
Trata-se, claramente, de interesse próprio dos envolvidos.
Logo, qualquer lesão ou ameaça de lesão a esses direitos, não abrangidos pela tutela do Ministério Público, devem ser perquiridos pelo particular
perante o Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, através de seus respectivos procuradores
judiciais.
Assim sendo, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO, com fulcro no art. 4º, §4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional
do Ministério Público.
Cientifique-se o denunciante do presente despacho de indeferimento de instauração de Notícia de Fato, cabendo recurso no prazo de 10 (dez)
dias, informando que o recurso deverá ser protocolado na secretaria desta Promotoria. Caso haja recurso, este será juntado aos autos e devera
ser remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, caso não haja reconsideração.
Para fins de registro no SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no referido
sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Publique-se.
Após, arquive-se
Luzilândia, 05 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.27. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14144
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NOTÍCIA DE FATO
SIMP nº 000015-092/2020
DECISÃO DEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de registo de atendimento realizado a ROSALVA DE ARAÚJO SOARES, vítima de crime
patrimonial perpetrado por JOSÉ INÁCIO DA SILVA.
A noticiante informou que o noticiado fora autuado em flagrante apenas pelo crime de furto qualificado em sua modalidade tentada, não obstante
o delito tenha sido praticado mediante grave ameaça.
Aos autos foram anexadas mídias contendo imagens e vídeos remetidos pela noticiante.
Em despacho inicial, determinou-se o encaminhamento do procedimento e mídias anexadas à delegacia de polícia para serem juntadas ao APF,
requisitando-se, ao mesmo tempo, a apuração da possível ocorrência de crime de roubo.
É o relatório.
Não obstante tenham sido enviadas cópias dos autos à delegacia de polícia, a autoridade policial quedou-se inerte quanto ao cumprimento das
diligências requisitadas.
Todavia, em consulta ao sistema themis web, verificou-se que a investigação relacionada ao caso noticiado foi concluída e, outrossim, que houve
o oferecimento de denúncia, imputando a JOSÉ INÁCIO DA SILVA a prática do delito de roubo majorado na modalidade tentada (art. 157, §2º,
inciso VII e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) (processo nº 0000710- 48.2020.8.18.0032).
Na exordial, consta a ameaça proferida pelo denunciado contra a vítima. Ainda, foi requerida a juntada das mídias apresentadas pela ofendida,
sendo o pleito atendido pelo magistrado.
Verifica-se, assim, que o fato narrado já constitui objeto de ação
judicial e, ademais, que fez-se menção, na referida denúncia, à ameaça sofrida pela vítima, juntando-se, também, ao processo, as mídias por ela
apresentadas.
Dessa maneira, não se justifica a continuidade do presente procedimento.
Mercê do exposto, promovo o ARQUIVAMENTO da notícia de fato, com apoio no art. 4º, I, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Determino à Secretaria Unificada do Ministério Público que cientifique os interessados, na forma do § 1º, do 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017,
com comprovação nos autos.
CUMPRA-SE, com os devidos registros de praxe.
Picos, 25 de agosto de 2020
GERSON GOMES PEREIRA
Promotor de Justiça

2.28. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI14145
NOTÍCIA DE FATO Nº 000404-240/2020
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 para averiguar denúncia sobre a não oferta de serviço de saúde ao menor
J.W.A.S., por parte da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Tapuio-PI.
O procedimento foi instaurado através de declarações prestadas pela Sra. Antônia Alves da Silva, aduzindo: "Que no mês de julho de 2020 o seu
filho menor JOSÉ WELSON ALVES DA SILVA quebrou o braço durante um jogo de futebol; Que a criança foi atendida no Hospital Estadual
Deputado José Furtado Mendonça; Que a criança foi encaminhada para o HUT em Teresina, onde passou por procedimento cirúrgico; Que foi
colocado um pino/ferro no braço da criança; Que a criança deveria passar por reavaliação e retirada do ferro no braço com 45 dias, sendo em
meados de setembro de 2020; Que desde o mês de setembro de 2020 a família vai até a UBS que atende sua Localidade, Secretaria Municipal
de Saúde e o Hospital da municipalidade, mas não consegue marcar a consulta para a criança; Que são informados que o SUS não está
marcando nenhuma consulta ou procedimento; Que o ferro já está incomodando a criança; Que até para fazer curativos a família enfrenta
dificuldades; Que requer a esta Promotoria de Justiça seja resolvida a questão apresentada".
De posse das informações iniciais, foi determinado: 1. Oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Tapuio e ao Hospital Estadual
José Furtado de Mendonça para, no prazo de 48 horas, prestar informações, justificativas e providências acerca do que noticiado; 2. Oficie-se ao
Conselho Tutelar de São Miguel do Tapuiopara realizar acompanhamento do menor J.W.A.S., com os devidos encaminhamentos que a demanda
exige, enviando a esta Promotoria, no prazo de 10 (dez) dias, Relatório sobre o caso e as providências adotadas.
Em resposta, o nosocômio informou que é porta de entrada e referência para urgência/emergência do Município, que após o primeiro
atendimento do paciente, este foi regulado e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina, referência para média e alta complexidade que o
caso requeria e que o agendamento de retorno é feito pela central de marcação de consultas especializadas, de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde.
O Conselho Tutelar, por sua vez, informou que a Central de Regulação do SUS encontra-se com agendamentos fechados, o que dificultou a
liberação, mas que em diligências com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, foi agendado para o menor procedimento na Clínica
CLIFOR, em Teresina-PI, no dia 03.11.2020, às 10h. Ainda, afirmou que houve liberação de passagens para o deslocamento do menor e de seu
acompanhante, bem como a requerente informada das diligências adotadas e de sua responsabilidade em levar a criança para realizar o
procedimento respectivo.
A assessoria desta Promotoria tentou contatar a parte noticiante através do número informado nos autos, a fim de confirmar a solução da
demanda, infrutíferas todas as tentativas. Entretanto, a Conselheira Tutelar Irlene compareceu a esta Promotoria no dia 04.11.2020 e
informou que a criança foi até Teresina, acompanhada do padrasto, para realizar o procedimento de saúde necessário, conforme
certificado à fl. 29.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Ao que se vê dos autos, as diligências necessárias ao caso foram realizadas e a demanda encontra-se solucionada, tendo a parte obtido o bem
da vida vindicado, qual seja, serviço de saúde.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, II, 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.
Assim, só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
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autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Comunique-se ao Conselho Tutelar, via e-mail, a fim de que este tome conhecimento e repasse à noticiante
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 04 de novembro de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
- Promotor de Justiça -

2.29. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI14146
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000401-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000401-325/2020, instaurada a partir de Certidão em que a Sra. Rosilda Silva de Lima informa que firmou um
acordo com o genitor de sua filha, a menor Júlia Ravine Teixeira Silva, mas que na data do acordo não sabia que o Sr. João Filho recebia
benefício assistencial.
Em vista da ciência da nova renda do Sr. João Filho, a Sra. Rosilda Silva deseja que se ajuíze Ação Revisional de Alimentos em favor de sua
filha.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Não raro ocorrem mudanças na situação econômico-financeira das pessoas, e não é diferente em relação ao alimentando, ora quem pleiteia os
alimentos; e nas possibilidades econômico-financeiras do alimentante, ora o devedor de alimentos, para melhor ou para pior.
A ação de revisão de alimentos ou revisional de alimentos, pode ser utilizada tanto pelo credor que necessita da majoração dos alimentos já
prestados pelo devedor, bem como para o devedor que necessita da redução dos alimentos já prestados em favor do credor.
Contudo, essa ação deve estar instruída com provas hábeis que comprovem as modificações financeiras para melhor do devedor em caso de
pedido de majoração dos alimentos pelo credor; e o mesmo serve para o devedor caso o pedido seja para redução dos alimentos em favor do
credor.
Analisando os autos, consta em Certidão às fls. 14 que as provas que a Sra. Rosilda Silva apresentou nesta Promotoria de Justiça para embasar
seu pedido de revisão de alimentos já constam nos autos do Processo nº: 0800436-26.2019.8.18.0084, em ID. 10693462 como comprovantes
de renda do genitor.
Logo, tais documentos já foram considerados no momento de se firmar acordo entre os genitores, não podendo serem reconsiderados
para pedir majoração dos alimentos pelo credor.
Acaso haja mudança fática na situação econômica do genitor que indique melhores condições de prestar alimentos em porcentagem acima de
17,02% (dezessete vírgula dois por cento), que foi o valor acordado nos autos do processo judicial supramencionado, notadamente será cabível,
a qualquer tempo, Ação Revisional de Alimentos, desde que se apresentem provas hábeis a comprovar mudança econômica.
Não se verifica também, no presente caso, prejuízo aos interesses da menor J.R.T.V, vez que o acordo firmado em 17,02% está dentro
da porcentagem padrão normalmente decretada em sede de Ações de Alimentos, quando consta apenas um filho.
Ressalta-se que, acaso a genitora discorde do entendimento ministerial, recomenda-se a constituição de advogado para eventual ajuizamento de
Ação Revisional de Alimentos, atuando o Ministério Público como fiscal da lei e/ou dos interesses da menor.
À vista do exposto, diante de Certidão às fls. 14, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no
SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 29 de outubro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000572-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000572-325/2020, autuada a partir de denúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça via "whatsapp",
informando que o Partido Progressista - PP de Barro Duro estaria fazendo uso de motocicleta com caixa de som presa a mesma, promovendo
propaganda eleitoral em prol do supramencionado partido político, pelas ruas desta urbe.
Sabendo que o uso de carros de som e assemelhados não podem circular de maneira isolada para fins de propaganda eleitoral, em Despacho às
fls. 02 determinou-se o envio do mesmo ao partido denunciado, para fins de conhecimento, da total irregularidade da prática, informando ainda a
necessidade de cessação imediata da propaganda irregular sob pena de responsabilização judicial pela prática dolosa de ato ilícito.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que no dia 21.10.2020, fora enviado Ofício Nº 1242/2020-PJBD/MPPI ao Partido Progressista - PP de Barro
Duro, dando total conhecimento de Despacho Ministerial elucidando a proibição da prática de propaganda eleitoral por meio de carro de som ou
assemelhados de maneira isolada, estando a agremiação partidária ciente de que, em caso de descumprimento da lei, haverá responsabilização
judicial pela prática dolosa de ato ilícito.
À vista do exposto, diante de envio de Ofício Nº 1242/2020-PJBD/MPPI,inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 29 de outubro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000486-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000486-325/2020, instaurada a partir de Termo de Declarações em que a Sra. Lenilda Sales Chaves informa
que ela e sua genitora, a Sra. Antonieta Sales, que é hipertensa e cardíaca, residem na Rua Raimindo Borges Pimentel, próximo ao Comercial "O
Capitinha", em Barro Duro.
A declarante narra que ultimamente vem sofrendo incômodo devido ao barulho causado por um gerador utilizado pelo comércio
supramencionado, causando assim perturbação do seu sossego e o de sua genitora.
Após atuação ministerial, fora enviado Ofício nº 1166/2020-PJBD/MPPI ao Sr. Antônio Edno, proprietário do comercial mencionado, concedendo
o prazo de 10 dias para que fosse apresentados esclarecimentos sobre os fatos narrados pela Sra. Lenilda Sales, bem como informasse quais
providencias adotaria para minimizar o impacto sonoro de sua atividade comercial na vizinhança.
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Em resposta, o Sr. Antônio Edno informou a esta Promotoria de Justiça que já estava tomando as medidas necessárias para solucionar o
problema, e que dentro do prazo de 30 dias as obras que estava empreendendo em seu estabelecimento estariam concluídas.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se Certidão às fls. 18 informando que a Assessoria desta Promotoria de Justiça entrou em contato com a
declarante e esta informou que o problema já fora solucionado, vez que o Sr. Antônio Edno cumpriu com o que informara em resposta ao
Ministério Público e, após a realização de reformas no comércio, o barulho causado pelo gerador/condensador fora minimizado, não causando
mais perturbação do sossego da vizinhança.
À vista do exposto, diante de Certidão às fls. 18, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no
SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 03 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000076-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000076-325/2020, autuada a partir de Termo de Declarações, em que o Sr. João Neto de Assis informa que
deseja se tornar o curador de sua genitora, uma vez que esta fora diagnosticada com Alzheimer, perda de audição e visão, tornando-se incapaz
de praticar atos da vida civil.
No presente procedimento constam relatórios do CREAS de Passagem Franca do Piauí e laudo médico atualizado atestando a incapacidade da
Sra. Maria Anísia de administrar seus recursos financeiros, bem como praticar atos da vida civil.
Diante da incapacidade de sua genitora comprovada no presente procedimento, pediu providências a esta Promotoria de Justiça.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que no dia 28.10.2020, ajuizou-se no Pje Ação de Interdição em face da Sra. Maria Anísia da Conceição,
requerendo que seu filho, João Neto de Assis, assumisse a curadoria de sua genitora, sob o Processo nº 0800321-68.2020.8.18.0084
À vista do exposto, diante do ajuizamento de Ação de Interdição no PJe, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 29 de outubro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000495-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000495-325/2020, autuada a partir de Denúncia realizada pelo DISQUE 100, constando informações que a
Sra. Laudicélia Pereira de Sousa Brito era agredida física e psicologicamente por seu companheiro, o Sr. Gonçalo Ferreira.
Nos autos do presente procedimento, determinou-se que a Assessoria desta Promotoria de Justiça entrasse em contato com a possível vítima de
violência doméstica para colher informações, bem como questioná-la sobre o interesse em requerer medidas protetivas em seu favor.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, segundo a Sra. Laudicélia Pereira, as denúncias contra seu companheiro não procedem, vez que,
conforme consta em certidão redigida após contato telefônico realizado entre a Assessoria desta Promotoria e a possível vítima, esta informa que
o Sr. Gonçalo Ferreira nunca a agrediu e que não deseja medidas protetivas.
À vista do exposto, diante das informações contidas em Certidão as fls. 17, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 29 de outubro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000579-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF): 000579-325/2020, instaurada a partir de Termo de Declarações em que a Sra. Silvana Alves informa que, no
Processo nº: 0800342-78.2019.8.18.0084, fora determinado que o Sr. Dionatas Oliveira dos Santos pagasse o valor de 16% do salário mínimo
vigente, a título de pensão alimentícia, em favor de seu filho, o menor Kauê Alves de Oliveira (K.A. de O.).
A Sra. Silvana Alves informa que o genitor está em atraso quanto a sua obrigação alimentícia desde janeiro de 2020, e por não ter mais
condições de arcar sozinha com todas as despesas relacionadas a criança, pediu providências a esta Promotoria de Justiça.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 22.10.2020, ajuizou-se no Pje Ação de Execução de Alimentos em favor do menor K.A. de O., e
em desfavor do Sr. Dionatas Oliveira dos Santos, genitor da criança, gerando o número de Processo: 0800320-83.2020.8.18.0084
À vista do exposto, diante do ajuizamento de Ação de Execução de Alimentos no PJe, inexistindo outras providências a serem adotadas
neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos
ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 03 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000280-325/2019
Trata-se de Procedimento Administrativo, instaurado pelo Ministério Público, tendo por objeto assegurar judicial e/ou extrajudicialmente, direitos e
garantias legais assegurados a proteção da saúde dos moradores da Rua da Pedra Branca, no município de Barro Duro/PI, em presumível
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situação de risco, ante o funcionamento de usina de beneficiamento de arroz e milho, instalada próximo a residências.
No decorrer do procedimento, foram encaminhados diversos ofícios e realizadas diligências, no intuito de colher informações para subsidiar a
atuação do Parquet.
Ofício nº 68/2020-PJBD/MPPI, às fls. 16, solicitando informações ao Sr. Honorato sobre o caso, bem como solicitando a apresentação de alvará
de funcionamento e licença ambiental para a realização de suas atividades.
Ofício nº 67/2020-PJBD/MPPI, às fls. 19-20, solicitando informações ao Prefeito de Barro Duro, sobretudo acerca da existência, ou não, de ato
normativo que regulamenta a instalação de usina de beneficiamento de cereais diversos, na zona urbana, deste município, bem como se o
referido local possui alvará de funcionamento e licença ambiental para a realização das atividades.
Apresentação de esclarecimentos pelo Sr. Honorato conforme fls. 22-23.
Termo de Declarações acostado aos autos às fls. 25-26, prestado pelo Sr. Honorato Pereira da Silva, declarando que possui uma máquina de
pilar arroz no quintal de sua casa, há exatamente 04 (quatro) anos, e que se compromete, no prazo de 06 (seis) meses, a regularizar a situação,
emitir alvará, transferir a máquina para o fundo do quintal e mudar os dias de funcionamento e que, enquanto providencia a regularização, por
necessidade de seu sustento próprio e de sua família requer que lhe seja facultado funcionar a máquina exclusivamente de segunda-feira a
quinta-feira, das 8h às 12h, das 14h às 17h.
O "Parquet", na mesma oportunidade, expediu requisição à Prefeitura de Barro Duro para que, em até 20 dias, realizasse a vistoria no local para
fins de orientação e estabelecimento das condições ambientais a serem observadas pelo declarante, a fim de que regularize o uso de sua
máquina de arroz, com consequente expediente de alvará de licença ambiental.
Por oportuno, até regularizada a situação, ficou estabelecido que o declarante funcionaria sua máquina de arroz, exclusivamente, de segundafeira a quinta-feira, das 8h às 12h, das 14h às 17h.
Ofício nº 852/2020-PJBD/MPPI requisitando à Prefeitura de Barro Duro para que indicasse as condições a serem observadas pelo nacional
Honorato Pereira da Silva ao manusear sua máquina de beneficiamento de arroz, encaminhando prova do quanto realizado a esta Promotoria.
Resposta encaminhada ao Ministério Público pela Prefeitura de Barro Duro, ante requisição retro, conforme fls. 35-51.
Despacho Ministerial às fls. 52 determinando que se oficiasse à Sra. Zuleide Cardoso Mota de Sousa para que, dentro de 10 dias, informasse a
esta Promotoria de Justiça que se manifestasse a teor do Ofício nº 82/2020, oriundo da Prefeitura de Barro Duro.
Ofício nº 1054/2020-PJBD/MPPI solicitando informações à Sra. Zuleide. Em resposta, às fls. 57, a Sra. Zuleide Cardoso informou que houve
mudança na localização da usina, que era muito próxima de sua residência, para outra extremidade do terreno, mantendo distância do seu.
Relatou que esse distanciamento acarretou melhorias, garantindo que a poeira e as palhas de arroz parassem de cair e se espalhassem em sua
residência. Assim, informou estar satisfeita com as providências tomadas.
É o relatório. Passo à decisão.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, vale ressaltar que este Promotor assumiu esta Promotoria de Justiça recentemente, há
poucos meses, e se deparou com um acervo de mais de 220 (duzentos e vinte) procedimentos extrajudiciais em tramitação, impedindo, portanto,
uma atuação mais atual e contemporânea perante as ocorrências desta Comarca.
A Resolução n. 174/2017 do CNMP assim dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ouinstituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
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.
Diligências foram realizadas no presente caso e, diante de resposta recente, às fls. 57, a Sra. Zuleide Cardoso informou que houve
mudança na localização da usina, que era muito próxima de sua residência, para outra extremidade do terreno, mantendo distância do
seu. Relatou que esse distanciamento acarretou melhorias, garantindo que a poeira e as palhas de arroz parassem de cair e se
espalhassem em sua residência. Assim, informou estar satisfeita com as providências tomadas.
Desta feita, encerrando-se o objeto deste procedimento e inexistindo outras providências a serem feitas válido se faz o arquivamento
do presente procedimento.
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.
Por outro lado, é 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
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prorrogado, exige, ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente
elementos materiais que demonstrem a pertinência da manutenção investigativa, o que não se vislumbra neste caso concreto.
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, sem prejuízo de seu desarquivamento, acaso surjam
novos elementos palpáveis de prova, reitera-se, nos termos da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com as devidas comunicações ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Barro Duro - PI, 04 de novembro de 2020.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

2.30. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14148
SIMP nº 001957-361/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada pelo Ministério Público através das de- clarações prestadas pelo Sr. Marcos Vinicius Dias Ferreira Dantas,
informando, em síntese, que seu tio José Augusto Dias se encontra internado no Hospital Regional Justino Luz - HRJL, necessitando,
urgentemente, de regulação para Teresina, a fim de realizar cirurgia de amputação, pois o paciente está com uma infecção no joelho.
Diante disso, oficiou-se a direção do HRJL para que prestasse informações, justificativas e providências acerca da regulação do Sr. José, a fim
de realizar o tratamento de que precisa, bem como para que enviasse cópia integral do prontuário médico do paciente re- ferido.
Em resposta, o nosocômio informou que o paciente foi regulado para o Hos- pital Getúlio Vargas - HGV no dia 10 de setembro de 2020.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narradojá tiver sido objeto de investigação ou de ação judi- cial ou já se encontrarsolucionado;
- 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;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
No presente caso, segundo se depreende dos autos, foram adotadas as dili- gências necessárias e feitos os encaminhamentos legais devidos,
restando constatada a transfe- rência do paciente para tratamento médico na cidade de Teresina.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se solucionado o fato narrado.
Diante do exposto, não restando outras diligências ou medidas a cargo desta Promotoria de Justiça a serem tomadas, PROMOVO O
ARQUIVAMENTO da presente no- tícia de fato, nos termos da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Cientifique-se o Sr. Marcos Vinicius Dias Ferreira Dantas, via e-mail, para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça recurso desta
decisão, o qual deverá ser pro- tocolado no e-mail da sede desta Promotoria de Justiça; caso não haja reconsideração, o recur- so, junto a
presente notícia de fato, será remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Supe- rior do Ministério Público, consoante determina o art. 4º, §1º
e §3º, da Res. 174/2017 do CNMP.
Após, certifique-se o prazo recursal e arquive-se os autos, dando-se baixa no registro do SIMP. Havendo recurso, voltem-me conclusos
imediatamente.
Picos/PI, 16 de setembro de 2020.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

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

3.1. ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON – JURCON.14131
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às nove horas (9:00 h), por meio de videoconferência, através
da ferramenta Microsoft Teams, realizou-se a 6ª Sessão Ordinária da Junta Recursal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI - JURCON, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 36, de 09 de janeiro de 2004 e
do Regimento Interno desta Junta Recursal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
Presentes as Excelentíssimas Senhoras Promotoras de Justiça Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto, Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
Registre-se que apesar de solicitado a advogada da empresa Equatorial (ELETROBRÁS/CEPISA), Dra. Bárbara Nogueira Loureiro Dantas
(OAB/PI nº) não pode comparecer à sessão, apresentando justificativa para ausência. Inicialmente houve deliberação de assuntos
administrativos, como a revisão do novo regimento interno da Jurcon e a definição de data da próxima sessão agendada para o dia 30 de outubro
de 2020.
Passou-se à fase de julgamentos, na forma regimental.
PROMOTORA: JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
01. Processo Administrativo Nº (000370-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): RENAULT DO BRASIL S.A
Recorrente(s): VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA
Representante Jurídico: ABDALA JORGE CURY FILHO(OAB - PI 2.067/89)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO EM SISTEMA MULTIMÍDIA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. FALHA NO DEVER DE
INFORMAR. NEGATIVA DAS EMPRESAS PARA CONSERTO. MULTA. PAGAMENTO DE MULTA PELA RENAULT. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO PELA VIA PARIS. ARQUIVAMENTO EM FACE DA RENAULT. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA VIA PARIS.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000370-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$
2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) em face de VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA. Quanto a RENAULT DO BRASIL S.A HOMOLOGASE O ARQUIVAMENTO por esta ter realizado o pagamento da multa aplicada em 1º grau, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr.
Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva., nos termos do voto do Relator(a).
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Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
02. Processo Administrativo Nº (000520-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): OI MÓVEL S. A.
Representante Jurídico: MÁRIO ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO (OAB - PI 2.209)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ASSINATURA DE PROMOÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE R$ 20,00. PROPOSTA DE ESTORNO EM DOBRO E CANCELAMENTO DA PROMOÇÃO. PROPOSTA NÃO
ACEITA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. PROVIMENTO AO RECURSO. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000520-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em DAR TOTAL PROVIMENTO ao recurso apresentado pela empresa e PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
03. Processo Administrativo Nº (000338-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): VUM-VEÍCULOS USADOS DO MERCADO E EMPLACAMENTOS LTDA / FEIRÃO DO AUTOMÓVEL
Representante Jurídico: MÁRIO ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO (OAB - PI 2.209)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DETECÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE
GARANTIA DE 3(TRÊS) MESES. MULTA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000338-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão de
primeiro grau que multou a VUM - VEÍCULOS USADOS DO MERCADO E EMPLACAMENTO LTDA (FEIRÃO DO AUTOMÓVEL) em R$
4.166,67(quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), , nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da
Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
04. Processo Administrativo Nº (000031-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. / OLÉ CONSIGNADO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA
FORMA DE FUNCIONAMENTO DO CARTÃO. MULTA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000031-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão de primeiro grau
que multou o BANCO OLÉ no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa
Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
05. Processo Administrativo Nº (000021-005/2017)- RECURSO
Recorrente(s): PARKING ESTACIONAMENTO LTDA.
Representante Jurídico: CARLOS EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO (OAB-PI 9358)
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. ESTACIONAMENTO PARTICULAR. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM
MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E O CDC. PREVALÊNCIA DO CDC. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. MULTA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000021-005/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) por infração ao artigo 39, V do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr.
Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
06. Processo Administrativo Nº(000006-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): EDUCANDÁRIO SANTA MARIA GORETTI
Representante Jurídico: FRANCISCO SOARES CAMPELO FILHO(OAB - PI 2.734)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE APOSTILAS ELABORADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PREVISÃO CONTRATUAL
CLARA. AUSÊNCIA DE DANOS AOS CONSUMIDORES. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA
JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000006-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
07. Processo Administrativo Nº(000376-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERESINA - IPMT SAÚDE E PLANTE
Representante Jurídico: JOSÉ CASTELO BRANCO ROCHA SOARES (OAB - PI 5463)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n°(000376-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
08. Processo Administrativo Nº (000084-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): PLAMTA-IASPI
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000084-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
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de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
09. Processo Administrativo Nº (000466-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): IASPI - SAÚDE E PLAMTA DO ESTADO DO PIAUÍ
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000466-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
10. Processo Administrativo Nº (000299-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): PLAMTA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR ATENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO CDC. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000299-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
11. Processo Administrativo Nº (000403-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s):UNIVERSO ONLINE S.A. (UOL)
Representante Jurídico: ALESSANDRA DE GODOV PARENTI (OAB - SP 155.477)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS ONLINE. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DE CONTRATOS.
COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. MULTA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000403-002/2017), mantendo hígida a decisão
de primeiro grau que multou o UOL em R$ R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge
Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
12. Processo Administrativo Nº (000017-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): CLARO S/A
Representante Jurídico: FLÁVIA REGINA FIUZA LEAO GUALBERTO (OAB - MG 108.713)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA
INDEVIDA DE FATURAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPAGANDA ENGANOSA. DECISÃO DE
MULTA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000017-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo multa no valor de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos da fundamentação da decisão de 1º grau, à CLARO S.A., nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
13. Processo Administrativo Nº (000174-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
Representante Jurídico: CAROLINA DE ROSSO AFONSO (OAB - SP 195.972)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REDUÇÃO ABUSIVA DE VELOCIDADE DA
INTERNET APÓS USO DA FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIDADE.
DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. MULTA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000174-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão de primeiro
grau que multou a HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA em R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), nos termos do
voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
14. Processo Administrativo Nº (000020-002/2019)- RECURSO
Recorrente(s): BANCO DO BRASIL SA / OUVIDORIA EXTERNA - UNIDADE DE OUVIDORIA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO BANCO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000020-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
valor de R$ 11.083,33 (onze mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos) por infração aos artigos 42, parágrafo único e 55§ §4º do Código de
Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
15. Processo Administrativo Nº (000125-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): BANCO BRADESCO S/A
Representante Jurídico: ANDRÉ GRIPP CÂMARA (OAB - CE 35337)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TEMPO DE ESPERA PARA
ATENDIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA.
RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000125-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
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valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por infração aos artigos 39, V do CDC e às Leis Municipais nº 2.743/98 e 3.875/09, nos termos do voto do
Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
16. Processo Administrativo Nº (000416-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): MANHATTAN SAINT PAUL
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUTORA DE IMÓVEIS. DISTRATO. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000416-002/2017), em HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto
do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
17. Processo Administrativo Nº (000326-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: EMPRESA DE SEGUROS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONSERTO DE CELULAR. AUSÊNCIA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000326-002/2019), em HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto
do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
18. Processo Administrativo Nº (000319-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): UNIMED - TERESINA
Representante Jurídico: CLEITON APARECIDO SOARES DA CUNHA (OAB - PI 6.673)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000319-002/2017), em HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto
do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
19. Processo Administrativo Nº (000200-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): THE FIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
Representante Jurídico: HELSON DE CASTRO(OAB - SP 109.349)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA DE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO. COBRANÇA DE
TAXAS DE ADESÃO E ANUIDADE. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000200-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
20. Processo Administrativo Nº (000478-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): BRADESCO SAÚDE S/A.
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: EMPRESA DE PLANO DE SÁUDE. DEMORA EM ATENDIMENTO HOME CARE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000478-002/2017), em HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto
do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
21. Processo Administrativo Nº (000101-005/2018)- RECURSO
Recorrente(s): ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a):PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONTABILIZADO. MULTA IMPOSTA AO CONSUMIDOR.
RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 414/2010 - ANEEL. COBRANÇA LIMITADA APENAS AOS SEIS CICLOS ANTERIORES. MULTA. RECURSO
ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA JUNTA RECURSAL.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000101-005/2018),acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$
10.666,67 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz
da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
22. Processo Administrativo Nº (000126-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Representante Jurídico: ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA (OAB - CE 6.814)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO BANCÁRIO ACIMA DO LIMITE LEGAL. LEI
MUNICIPAL DE TERESINA N° 2743/1998. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA JUNTA RECURSAL.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000126-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO, fixando a multa no valor de R$ 20.833,33
(vinte mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, especificamente no que
tange à agência descrita nos autos. , nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
23. Processo Administrativo Nº (000228-002/2017)- RECURSO
Recorrente(s): INSTITUTO NACIONAL DE CURSOS - ME (INCURSOS)
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Representante Jurídico: MARILDA CAMPOS GUIMARÃES (OAB - GO 27.151)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA
CONTRATUAL. INFRAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGOS 6° E 31 DO CDC. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO
NÃO PROVIDO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000228-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a multa no valor definitivo de
R$ 3.000,00 (três mil reais)em face da INCURSOS. , nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana
Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
24. Processo Administrativo Nº (000050-002/2018)- RECURSO
Recorrente(s): TIM CELULAR S/A.
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE
INFORMAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. ARTIGO 6°, INCISO III DO CDC. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO
PROVIDO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA MULTA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000050-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a multa determinada na decisão
de 1º grau no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em face da TIM CELULAR S/A., nos termos do voto do Relator(a). Julgadores:
Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
25. Processo Administrativo Nº (000319-002/2015)- RECURSO
Recorrente(s): CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTO
Representante Jurídico: PEDRO ALAN ALVES SILVA(OAB - PI 10.287)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a):PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CADASTRO DOS DADOS DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ARTIGO 43 DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000319-002/2015), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão de 1º grau que
multou a empresa em 9.333,33 (nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
26. Processo Administrativo Nº (000153-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A
Representante Jurídico: GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA (OAB - PI 5.436)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a):PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESOLUÇÃO
EXTRAJUDICIAL DA DEMANDA NO ÂMBITO DO PROCON/MP-PI. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000153-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
27. Processo Administrativo Nº (000104-002/2019)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): INTEGRAL GRUPO DE ENSINO DO PIAUI S/C LTDA. / FACID - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL
Representante Jurídico: URBANO VITALINO DE MELO NETO(OAB - PE 17.700)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a):PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO
SOLICITADA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA
RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000104-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
28. Processo Administrativo Nº (000536-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): CLARO S.A. / CLARO MÓVEL
Representante Jurídico: ADRIANA MARIA DORIA ROCHA (OAB - DF 12246)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a):PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DOS DADOS DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. ATENDIMENTO AOS PEDIDOS FORMULADOS PELO RECLAMANTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO
PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000536-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
29. Processo Administrativo Nº (000396-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s):PLANO DE SAÚDE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PLANTE
Representante Jurídico: LUCAS NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA LAGES (OAB - PI 4565)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a):PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO. SUSPENSÃO DE PROFISSIONAL
DE SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. DECISÃO
PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000396-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
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infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
30. Processo Administrativo Nº (000146-002/2017)- REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S.A
Representante Jurídico: CAROLINA NOE DINI (OAB - MG 125.982)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a):PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. EVENTOS MUSICAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS
ANTECIPADAMENTE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA
RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000146-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por ter estado atendida a pretensão dos
consumidores, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline
Ramalho Serejo da Silva.
APROVAÇÃO DA ATA
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça
Presidente - JURCON
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
Promotora de Justiça
Membro - JURCON
(Assinado Digitalmente)
_______________________________________________________
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Membro-JURCON
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, a presente ata será assinada pelo Excelentíssimo Presidente e demais
membros da JURCON, depois de lida.
Teresina-PI, 25 de setembro de 2020.

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. COMPRAS DE OUTUBRO/202014125
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atendendo ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666/1993, a Coordenadoria de Licitações e Contratos vem tornar público as compras realizadas pelo
MPE-PI no mês de Outubro/2020.
Compras/empenhos/contratações por licitação/registro de preços/dispensa/inexigibilidade/adesão
Modalidade de
Licitação

Objeto

19.21.0722.0005696 /202082

Inexigibilidade nº
09/2020

Contratação de
e m p r e s a
especializada na
realização de curso
de capacitação em
estudos avançados
sobre contratos
administrativos
para 12 (doze)
servidores do
M P / P I
( 7 º
CONTRATOS
WEEK - Semana
Nacional de
E s t u d o s
Avançados em
C o n t r a t o s
Administrativos),
completamente
Online e ao vivo,
conforme Processo
de Inexigibilidade
n.º: 09/2020, Art.
25, II da Lei
8.666/93.

19.21.0016.0005115 /202072

Adesão
nº
06/2020 à ata nº
12/2019, P.E. nº
67/2019
do

Aquisição de
switches (48
portas), conforme
Adesão nº 06/2020

Nº do Proc. Adm. / CLC

Elemento de
despesa

Contratado

V a l o r
Contratad
o

2020NE0070
3
(PGJ)
Emissão:
23/10/2020

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica

Instituto Negócios
Públicos Do Brasil
E s t u d o s
e
Pesquisas na Adm.
Pública - INP
C N P J :
10.498.974/000281

R
$
24.000,00

2020NE0001
6
(FMMP/PI)
Emissão:

4.4.90.52 Equipamentos e
M a t e r i a l
Permanente

K2 It Ltda
C N P J :
27.778.168/000189 -

R
$
112.344,0
0

Empenho (nº)
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19.21.0428.0005948 /202016

19.21.0721.0005692 /202011

19.21.0428.0005439 /202082

19.21.0016.0005362/202096

19.21.0010.0006059 /202088

Ministério Público
do Estado do RN

à ata nº 12/2019,
P.E. nº 67/2019 do
Ministério Público
do Estado do RN,
para atender às
necessidades do
MPPI.

28/10/2020

SRP - Ata nº
23/2020 - Pregão
Eletrônico nº
05/2020.

Aquisição de fios e
cabos, conforme
ARP nº 23/2020,
P.E. 05/2020, Lote
I, para atender às
necessidades do
MPPI.

2020NE0070
4 (PGJ)
Emissão:
23/10/2020

3.3.90.30 Material de
Consumo

C. L. Beserra
Representações
Ltda
C N P J :
07.239.237/000179

R$
40.031,83

SRP - Ata nº
20/2020 - Pregão
Eletrônico nº
07/2020.

Contratação de
serviços
de
publicação de
avisos de editais
de licitação e
outros em jornal de
grande circulação
no Estado do
Piauí, em preto e
branco, no caderno
principal ou de
notícias em geral,
pelo prazo de 12
meses, conforme
Arp nº 20/2020,
P.E. 07/2020.

2020NE0068
6 (PGJ)
Emissão:
17/10/2020

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica

Gibbor Brasil
Publicidade e
Propaganda Eireli
C N P J :
08329433000105 -

R$
24.600,00

SRP - Ata nº
17/2020 - Pregão
Eletrônico nº
21/2020.

Aquisição de papel
higiênico, limpador
multiuso, pano de
chão, flanela,
sacos para lixo e
dispenser para
álcool e papel,
conforme Pregão
Eletrônico nº
21/2020 e ARP nº
17/2020

2020NE0068
2 (PGJ)
Emissão:
16/10/2020

3.3.90.30 Material de
Consumo

C. L. Beserra
Representações
Ltda
C N P J :
07.239.237/000179

R$
21.123,20

SRP - Ata nº
19/2020 - Pregão
Eletrônico nº
26/2020.

Contratação de
licenciamento de
infraestrutura,
plataforma de
colaboração e
comunicação
corporativa
baseada
em
nuvem, incluindo
garantia
de
atualizações e
suporte técnico
pelo prazo de 12
(doze) meses, (Arp
nº 19/2020, P.E.
26/2020, lote II) no
ambiente do MPPI
com repasse de
conhecimento.

2020NE0064
1
(PGJ)
Emissão:
01/10/2020

3.3.90.40 Serviços de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação Pessoa Jurídica

Solo Network
Brasil Ltda
C N P J :
00.258.246/000168

R
$
255.000,0
0

Dispensa
45/2020

Aquisição de kits
de teste rápido
(igm/igg) para
diagnóstico da
c o v i d - 1 9 ,
destinados ao
atendimento das
necessidades do
Ministério Público
do Estado do
Piauí- MPPI, como
medida
de
prevenção ao
contágio do novo

2020NE0071
0 (PGJ)
Emissão:
27/10/2020

3.3.90.30 Material de
Consumo

Unik Comercial
Importadora e
Exportadora Ltda
C N P J :
13.994.860/000210

R$
35.850,00

n°
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coronavírus,
conforme Dispensa
nº 45/2020, art. 4ºb, Lei 13.979/2020.
Teresina, 05 de novembro de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça
Afranio Oliveira da Silva - Coordenador de Licitações e Contratos
Celiane Azevedo da Fonseca- Técnica Ministerial

4.2. DESPACHO PGJ14138
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO - 0033841
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0013.0004818/2020-85. Ordem de Fornecimento nº. 26/2018. Aquisição de
material permanente (bebedouros, frigobar, refrigerador, fogão e fragmentadora de papel), para atender as necessidades do MP-PI, nas
quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência. Inobservância do prazo estabelecido para entrega do objeto.
Recurso administrativo interposto contra a decisão da aplicação de penalidades administrativas. Improcedência. Manutenção das
sanções de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
Ministério Público do Estado do Piauí pelo prazo de 06 (seis) meses.
Considerandoas informações elencadasnos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no recurso
administrativointerpostopela empresa ARGO REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ nº. 23.482.861/0001-59, contra a decisão de aplicação de
sanções administrativas no bojo da Ordem de Fornecimento nº. 26/2018 (SEI nº 0029139).
Considerandoqueo referido recurso administrativo não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o julgamento realizado anteriormente.
Considerandoa inegável ocorrência de descumprimento de cláusula da avençapor parte da empresa em epígrafe, conforme atestado
pelaAssessoriapara Planejamento de Compras e Serviços, unidade processante,(SEI nº 0019609, págs. 77-81); tambémpelo fiscal da avença
(SEI nº 0019609, págs. 11-18).
Considerandoo Ofício CLCcontendo a análise das razões recursais (SEI nº 0029774),elaborado pela Assessoria de Gestão de
Contratos,manifestando-sepela improcedência do recurso administrativo.
Considerando o Parecer Jurídico n°. 220/2020 que se manifestou pela impossibilidade de alteração da decisão de aplicação de penalidades
administrativas, uma vez que não foi demonstrada a ocorrência de fatos alheios à vontade do particular que justificassem o seu atraso na entrega
do objeto, bem como pelo indeferimento do pedido de conversão de sanções administrativas.
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993,
peloDESPROVIMENTO DORECURSOADMINISTRATIVO,MANTENDOA DECISÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO
BOJO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 26/2018.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autosàAssessoria de Gestão de Contratospara providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça -
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