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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO21299
Consoante preceito do art. 118, §1º da Resolução CSMP n° 03/2017, republica-se as súmulas em vigor no Conselho Superior do Ministério
Público para conhecimento.
Súmula nº 02 - CSMP
O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão
explicitar as obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto,
com cláusula penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento.
Súmula nº 03 - CSMP
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Súmula nº 04 - CSMP
ARQUIVAMENTO. RESSARCIMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCE/PI. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ACOMPANHAMENTO DE
MEDIDAS EXECUTÓRIAS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Promovido o arquivamento de inquérito civil público ou procedimento
preparatório de inquérito civil por ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade administrativa, o órgão do MPE fica dispensado
de adotar medidas ressarcitórias quando houver imputação de débito (dano ao erário) em acórdão condenatório do TCE/PI, o órgão de execução
ministerial deve instaurar procedimento administrativo próprio para recomendar e acompanhar as medidas executórias pelo Ente interessado,
encaminhando ao seu representante o título extrajudicial (acórdão do TCE/PI). Cliqueaquipara ter acesso à publicação no Diário Oficial Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí.
Súmula nº 05 - CSMP
ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE) Instaurado inquérito civil ou procedimento
preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio de procedimento de contas pelo TCE/PI ao MP-PI, e
promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica
dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando não identificado dano ao erário pelos relatórios técnicos definitivos (após o contraditório do
gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou DFAE (Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual) do
TCE/PI. Cliqueaquipara ter acesso à publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Súmula nº 06 - CSMP
ARQUIVAMENTO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. RECURSOS DO FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO E DEMAIS VERBAS
FEDERAIS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) Em caso de indícios de malversação (desvio) de verbas do FUNDEB, se
houver complementação pela União, e demais verbas federais, na seara cível ou criminal, os autos serão enviados ao Ministério Público Federal.
Cliqueaquipara ter acesso à publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Súmula nº 07 - CSMP
ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO CONFIGUREM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Homologa-se
o arquivamento de procedimento que tenha por objeto apurar irregularidades meramente formais que não configurem improbidades
administrativas. Cliqueaquipara ter acesso à publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Súmula nº 08 - CSMP
ARQUIVAMENTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO MANIFESTAMENTE INSIGNIFICANTE (ART. 4°, III, RESOLUÇÃO 174, CNMP). Promovido o
arquivamento de procedimento extrajudicial que tenha por objeto bem jurídico manifestamente insignificante, o órgão do MPE fica dispensado de
adotar medidas ressarcitórias quando o valor estimado do dano ao erário, corrigido monetariamente, não ultrapasse 2.000 UFR. Cliqueaquipara
ter acesso à publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Súmula nº 09 - CSMP
Na prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Civil é imprescindível que a decisão seja proferida mediante a explicitação dos motivos
que levam a sua necessidade, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, de acordo com o disposto no art. 9º da Resolução nº
23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. Cliqueaquipara ter acesso à publicação no Diário Oficial Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí.
Súmula nº 10 - CSMP
É desnecessário o encaminhamento do procedimento administrativo a que se refere o artigo 10 da Resolução CNMP nº 174/2017 ao Conselho
Superior do Ministério Público pelo órgão ministerial que verificar ausência de atribuição para atuar no feito. Cliqueaquipara ter acesso à
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.

1.2. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO21303
PAUTA DA 1352ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1351ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2021, ENCAMINHADA CÓPIA DO
EXTRATO AOS CONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.1.1 INQUÉRITO CIVIL Nº 50/2021 (SIMP Nº 000151-107/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
OEIRAS - PI. ASSUNTO: APURAR EVENTUAL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL DE
OEIRAS - PI, SR. JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES, REFERENTE AO SUPOSTO ATRASO NA LIBERAÇÃO DOS REPASSES MENSAIS PARA
PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: VANDO DA SILVA
MARQUES. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.1.2 INQUÉRITO CIVIL Nº 09/2020 (SIMP Nº 000036-004/2020). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
TERESINA - PI. ASSUNTO: APURAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E LICENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PALÁCIO
DO RIO HOTEL, LOCALIZADO EM TERESINA, ANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE
JUSTIÇA: MARIA DAS GRAÇAS DO MONTE TEIXEIRA. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.1.3 INQUÉRITO CIVIL Nº 08/2020 (SIMP Nº 000025-306/2020). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
LUZILÂNDIA - PI. ASSUNTO: APURAR POSSÍVEL ACÚMULO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS POR PARTE DA SRA. MARIA AZELI
FORTES DE SALES MARQUES, ENFERMEIRA DO PSF EM LUZILÂNDIA - PI E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES - PI, ENTRE
OS ANOS DE 2016 A 2019. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA.
RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.1.4 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 55/2021 (SIMP Nº 000502-107/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE OEIRAS - PI. ASSUNTO: APURAR SUPOSTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS LOCALIDADES CONTENTAMENTO,
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AVELINOS, TABOCAS E ASSENTAMENTO TANQUE DE PEDRA, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE OEIRAS - PI, OCASIONANDO GRAVES
PREJUÍZOS ÀS PROPRIEDADES DOS MORADORES DAS REFERIDAS LOCALIDADES. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR
DE JUSTIÇA: VANDO DA SILVA MARQUES. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.1.5 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP Nº 000072-344/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE TERESINA - PI. ASSUNTO: APURAR POSSÍVEL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANTO AO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE POR CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE, COM RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO, MESMO APÓS O RETORNO DA
CONSELHEIRA TITULAR, NESTA CAPITAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDILSOM FARIAS. RELATOR:
DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.1.6 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP Nº 000015-029/2020).PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE TERESINA - PI. ASSUNTO: APURAR A RECUSA DE PASSE LIVRE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR PARTE DAS EMPRESAS
ARÊA LEÃO TURISMO E BARROSO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARLÚCIA GOMES EVARISTO
ALMEIDA. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.1.7 PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 25/2019 (SIMP Nº 000010-046/2019). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 6ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI/GRINCOT. ASSUNTO: APURAR SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, EM
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ICMS, NO LIVRO FISCAL PRÓPRIO DA EMPRESA TRANSPORTES MANXIRU LTDA (CNPJ Nº
18.803.008/0001-51). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA.
RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.1.8 PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 02/2018 (SIMP Nº 000031-080/2018).PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM:
PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS - PI. ASSUNTO: APURAR EVENTUAL PRÁTICA DE CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA EM REGISTRO DE IMÓVEL QUE FOI OBJETO DO PROCESSO Nº 0001060-16.2014.8.18.0042 (EMBARGOS DE TERCEIRO),
SUPOSTAMENTE PRATICADO NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BOM JESUS - PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
2.2 RELATORA: DRA. IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
2.2.1 INQUÉRITO CIVIL (SIMP N° 000543-182/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI.
ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA EMPRESA JB CONSTRUÇÕES (JOÃO BRAGA MARTINS ME CNPJ 11.639.960/0001-12) ALUGADOS PELA PREFEITURA DE PEDRO II PARA SERVIÇOS PARTICULARES EM PROPRIEDADE DE
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, CÔNJUGE DA GESTORA EM EXERCÍCIO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
CÍVEL (ANPC). PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: AVELAR MARINHO FORTES DO RÊGO. RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES
RODRIGUES.
2.2.2 INQUÉRITO CIVIL (SIMP N° 000006-035/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINAPI. ASSUNTO: APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININA MANTIDA PELO
ESTADO DO PIAUÍ. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: LUIZ GONZAGA REBELO FILHO. RELATORA:
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
2.2.3 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000015-097/2017). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO
PIAUÍ. ASSUNTO: FISCALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL VOLTADAS À CRIAÇÃO DO CENTRO
DE CONTROLE DE ZOONOSES OU ESTABELECIMENTO ANÁLOGO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR. RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
2.2.4 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP N° 000035-026/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE URUÇUÍ. ASSUNTO: ACOMPANHAR MEDIDAS PARA QUE ÁRVORE NÃO ATINJA A REDE ELÉTRICA DO CENTRO DA CIDADE DE
URUÇUÍ. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADRIANO FONTENELE SANTOS. RELATORA: IVANEIDE
ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
2.2.5 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000065-107/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI.
ASSUNTO: APURAR A UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS NO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: VANDO DA SILVA MARQUES.
RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
2.2.6 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000452-107/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS - PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTA IRREGULARIDADE PRATICADA PELO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI, NA NOMEAÇÃO DE DÉBORA DE
SOUSA RÊGO PARA O CARGO DE FARMACÊUTICA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESSA MUNICIPALIDADE,
SUPOSTAMENTE, SEM PREENCHER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1841. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: VANDO DA SILVA MARQUES. RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES
RODRIGUES.
2.2.7 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000164-107/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS - PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO SR. ANTÔNIO DA GUIA LOPES PELO PROGRAMA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE OEIRAS/PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: VANDO DA SILVA MARQUES.
RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
2.2.8 INQUÉRITO CIVIL. (SIMP Nº 000547-085/2018). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTEPI. ASSUNTO: APURAR IRREGULARIDADES E ADEQUAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO
MUNICÍPIO DE CORRENTE/PL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: GILVÂNIA ALVES VIANA. RELATORA:
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
2.3 RELATOR: DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.3.1 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 132/2018 - SIMP Nº 000198-088/2018. ORIGEM: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ESPAÇO CIDADANIA EM PICOS - PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.3.2 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 002371-369/2020. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI. ASSUNTO:
APURAR DENÚNCIA DE SUPOSTA POLUIÇÃO SONORA PRATICADA PELA EMPRESA F & S COMERCIAL LTDA (SUPERMERCADOS
ELIZEU MARTINS). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: CRISTIANO FARIAS PEIXOTO. RELATOR: FERNANDO
MELO FERRO GOMES.
2.3.3 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 07/2021 - SIMP Nº 000061-344/2021. ORIGEM: 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM PROCESSO SELETIVO REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE,
DE TERESINA-PI. PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDILSOM PEREIRA DE FARIAS. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.3.4 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 035/2019 - SIMP Nº 000038-034/2019. ORIGEM: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI.
ASSUNTO: EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: MYRIAN LAGO.
RELATOR: FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.3.5 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000029-066/2019. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI. ASSUNTO:
APURAR AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES E PEIXES À POPULAÇÃO DE PARNAÍBA NOS
MERCADOS PÚBLICOS DA REFERIDA CIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: CRISTIANO FARIAS
PEIXOTO. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.3.6 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - SIMP Nº 000038-164/2021. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA - PI. ASSUNTO:
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POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA-PI. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: LIA RAQUEL BURGOS RIBEIRO MARTINS. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.3.7 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 001/2021 - SIMP Nº 000733-174/2020. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA - PI.
ASSUNTO: APURAR POSSÍVEL AUSÊNCIA DE USO DO REPASSE DE INCENTIVO FEDERAL DE CUSTEIO PARA OS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO ANO DE 2020, EM TESE, EM INOBSERVÂNCIA MUNICIPAL QUANTO AO PISO
NACIONAL DA CATEGORIA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA. RELATOR:
FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.3.8 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 03/2017 - SIMP Nº 000375-168/2018. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELESBÃO VELOSO - PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES FIRMADAS PELA PREFEITURA DE FRANCINÓPOLIS/PI,
DURANTE OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2008 A 2012, COM "GUIMARÃES, AMORIM E FREITAS PROCURADORES ASSOCIADOS".
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO
GOMES.
2.3.9 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 21/2020 - SIMP Nº 000075-138/2020. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS - PI.
ASSUNTO: APURAR DENÚNCIA DE SUPOSTA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO PÚBLICO PELA SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA
DE SOUSA, LOTADA NOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIA E PROFESSORA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE
JUSTIÇA: GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.3.10 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 27/2020 - SIMP Nº 000600-206/2019. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI.
ASSUNTO: POSSÍVEL ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS POR PARTE DE HELENILDE DE SOUSA DOURADO SANTOS.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADRIANO FONTENELE SANTOS. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO
GOMES.
2.3.11 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 45/2021 - SIMP Nº 000468-206/2020. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTO ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS POR PARTE DA SERVIDORA ANA RITA MARTINS GOMES.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADRIANO FONTENELE SANTOS. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO
GOMES.
2.3.12 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 04/2018 - SIMP Nº 000229-319/2018. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE PI. ASSUNTO: POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE
- PI.DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO. RELATOR: FERNANDO MELO FERRO
GOMES.
2.3.13 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 06/2021 - SIMP Nº 000182-344/2020. ORIGEM: 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI.
ASSUNTO: APURAR DENÚNCIA DE POSSÍVEIS ACÚMULOS DE CARGOS NO ÂMBITO DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA GEVISA, DE TERESINA - PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDILSOM FARIAS. RELATOR: FERNANDO
MELO FERRO GOMES.
2.3.14 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 10/2018 - SIMP Nº 000167-292/2019. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS - PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO PIAUÍ, NO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: TALLITA LUZIA BEZERRA ARAÚJO.
RELATOR: FERNANDO MELO FERRO GOMES.
2.4RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.1. INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000030-065/2017) PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA.
ASSUNTO: INVESTIGAR DE POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS NAS MARGENS DO RIO IGARAÇU. ASSUNTO: INVESTIGAR DE POSSÍVEIS
DANOS AMBIENTAIS NAS MARGENS DO RIO IGARAÇU. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: CRISTIANO
FARIAS PEIXOTO. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.2 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000002-172/2021) PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTO ABANDONO DE ANIMAIS - RODOVIA PI 130, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TERESINA E NAZÁRIA.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA. RELATOR: DR. HUGO DE
SOUSA CARDOSO.
2.4.3 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000505-206/2016) PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTA CRIAÇÃO IRREGULAR DE SUÍNOS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDGAR DOS SANTOS BANDEIRA FILHO. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.4 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 001371-089/2016). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS.
ASSUNTO: FISCALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA. RELATOR: DR. HUGO DE
SOUSA CARDOSO.
2.4.5 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº001862-310/2019).PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO
PIAUÍ ASSUNTO: APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROVIMENTO DO CARGO DE CONTROLADOR DA CÂMARA MUNICIPAL
DE NOVA SANTA RITA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS
RODRIGUES BELO. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.6 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000154-034/2020). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINAPI. ASSUNTO: APURAR REGULAMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS PELA LEI Nº 14.017/2020 LEI ALDIR BLANC, NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE TERESINA, EM ESPECIAL QUANTO À
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS RACIAIS (POLÍTICAS DE COTAS E REPARAÇÃO). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: MYRIAN LAGO. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.7 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000017-344/2021).PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI.
ASSUNTO: APURAR POSSÍVEL MAL USO DO ERÁRIO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E
EMPREENDEDORISMO RURAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDILSOM FARIAS. RELATOR: DR. HUGO
DE SOUSA CARDOSO.
2.4.8 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000173-027/2019).PROCESSO FÍSICO. ORIGEM: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI.
ASSUNTO: ACOMPANHAR A REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE DE ROUPAS HOSPITALARES PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ENY MARCOS VIEIRA PONTES. RELATOR:
DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.9 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000440-201/2020) PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO
CASTRO. ASSUNTO: APURAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA/PI DA LEI
12.527/2011, NÃO DISPONIBILIZANDO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ROBERTO MONTEIRO CARVALHO. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.10 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº: 000064-107/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS.
ASSUNTO: APURAR A UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, NO
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: VANDO DA SILVA MARQUES.
RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.11 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº: 000215-107/2021. PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS.
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ASSUNTO: APURAR SUPOSTA SITUAÇÃO DE RISCO À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE RESIDEM NAS ADJACÊNCIAS DO POSTO HD 15,
LOCALIZADO AO LADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE OEIRAS-PI, DECORRENTE DA GRANDE QUANTIDADE DE POEIRA PROVOCADA
PELO TRÂNSITO DE CAMINHÕES/CARRETAS, NO ESTACIONAMENTO DO REFERIDO POSTO DE COMBUSTÍVEIS, QUE NÃO É
PAVIMENTADO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: VANDO DA SILVA MARQUES. RELATOR: DR. HUGO DE
SOUSA CARDOSO.
2.4.12 INQUÉRITO CIVIL SIMP Nº: 000040-109/2021. PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS.
ASSUNTO: APURAR O DEVIDO FUNCIONAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE SANTA ROSA DO PIAUÍ/PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: VANDO DA SILVA
MARQUES. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.13 INQUÉRITO CIVIL SIMP Nº: 000320-107/2019.PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS.
ASSUNTO: APURAR POSSÍVEL SITUAÇÃO DE POLUIÇÃO, POR MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXÃO) EM TERRENO DE
PROPRIEDADE PRIVADA, SUPOSTAMENTE DE PESSOA CONHECIDA COMO "ANDREIA DA CONSTRUFÁCIL", LOCALIZADO NA RUA
ZECA DE DOUTOR, BAIRRO BODELÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE OEIRAS/PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA:
VANDO DA SILVA MARQUES. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.14 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000156-201/2017) PROCESSO FÍSICO. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO.
ASSUNTO: APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA,
O VEREADOR SILVANO ALMEIDA DOS SANTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ROBERTO MONTEIRO
CARVALHO. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.15 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000433-168/2018). PROCESSO FÍSICO. ORIGEM: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELESBÃO VELOSO
ASSUNTO: APURAR LEGALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRIVADO SOBRE BEM PÚBLICO. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.16 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000608-201/2018). PROCESSO FÍSICO ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO.
ASSUNTO: APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DA LOCALIDADE VÁRZEA
GRANDE, ESPECIALMENTE SOBRE A FALTA DE TRANSPARÊNCIA EM RAZÃO DA OMISSÃO DE COLOCAÇÃO DE PLACA DA EMPRESA
QUE REALIZA A OBRA, BEM COMO SUA NÃO FISCALIZAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO E ABANDONO DA MESMA. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ROBERTO MONTEIRO CARVALHO. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.17 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000153-201/2017). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO
CASTRO. ASSUNTO: APURAR CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS E DA LIVRARIA EDITORA LEONEL FRANÇA LTDA PARA O MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO PELA MODALIDADE DE
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ROBERTO MONTEIRO CARVALHO.
RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.18 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000209-161/2020). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
ESPERANTINA. ASSUNTO: AVERIGUAR SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO NOS QUADROS FUNCIONAIS DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ/PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADRIANO FONTENELE
SANTOS. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
2.4.19 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000181-088/2019). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS.
ASSUNTO: AVERIGUAR POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA,
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, SITUAÇÃO PRATICADA PELO PREFEITO EDVARDO ANTÔNIO DA ROCHA COMINANDO EM ATO DE
IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 10, X DA LEI N. 8429/92 (LEI DE IMPROBIDADE) POR DESRESPEITAR O ART. 11 DA LEI N. 101/00
(LRF). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA. RELATOR: DR. HUGO
DE SOUSA CARDOSO.
2.4.20 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (SIMP Nº: 000841-267/2019). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 1ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS. ASSUNTO: APURAR O NÃO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM DO MUNICÍPIO
DE ISAÍAS COELHO-PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: ROMANA LEITE VIEIRA. RELATOR: DR. HUGO
DE SOUSA CARDOSO.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÕES
3.1 COMUNICAÇÕES VIA SEI
3.1.1 SEI Nº 19.21.0705.0012461/2021-39. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 19/2020 SIMP nº 000646-368/2019.
3.1.2 SEI Nº 19.21.0734.0012466/2021-51. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 000375-088/2019.
3.1.3 SEI Nº 19.21.0708.0012468/2021-96. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000620-100/2021.
3.1.4 SEI Nº 19.21.0137.0012475/2021-33. Origem: 1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato sob protocolo SIMP n° 000396-330/2021.
3.1.5 SEI Nº 19.21.0705.0012467/2021-71. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 45/2020 SIMP N° 000843-368/2020.
3.1.6 SEI Nº 19.21.0103.0012477/2021-04. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação da instauração
do Inquérito Civil Público Nº 18/2021 (SIMP 000005-034/2021).
3.1.7 SEI Nº 19.21.0708.0012482/2021-09. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo nº 00010-102/2020.
3.1.8 SEI Nº 19.21.0706.0012124/2021-05. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato autuada em SIMP sob o Nº. 000001-369/2021.
3.1.9 SEI Nº 19.21.0705.0012480/2021-11. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 89/2020 SIMP nº 000993-368/2020.
3.1.10 SEI Nº 19.21.0706.0012486/2021-28. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato nº 000962-369/2020.
3.1.11 SEI Nº 19.21.0262.0012502/2021-48. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento administrativo nº 30/2021 SIMP: 000483-161/2021.
3.1.12 SEI Nº 19.21.0700.0012520/2021-73. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000484-361/2020.
3.1.13 SEI Nº 19.21.0167.0012525/2021-76. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de expedição
da Recomendação Administrativa 29ª PJ Nº 016/2021, endereçada a Fundação Municipal de Saúde - FMS, no bojo do Procedimento
Preparatório nº 050/2021, SIMP Nº 000048-030/2021.
3.1.14 SEI Nº 19.21.0708.0012529/2021-98. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação
de prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo nº 000012-101/2020.
3.1.15 SEI Nº 19.21.0103.0012530/2021-28. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo do Inquérito Civil Público Nº 100/2019 (SIMP 000140-027/2019).
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3.1.16 SEI Nº 19.21.0262.0012535/2021-30. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato nº 59/2021 em Procedimento Administrativo nº 000350-161/2020.
3.1.17 SEI Nº 19.21.0703.0012533/2021-65. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de instauraçãodo
Inquérito Civil nº 26/2021 (SIMP n° 000848-138/2021).
3.1.18 SEI Nº 19.21.0178.0012541/2021-61. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 002349-361/2021.
3.1.19 SEI Nº 19.21.0703.0012542/2021-16. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de
instauraçãodo Procedimento Administrativo nº 72/2021 (SIMP nº 000947-138/2021).
3.1.20 SEI Nº 19.21.0369.0012543/2021-52. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato nº 54/2021, no Procedimento Administrativo nº 34/2021 (SIMP 000156-310/2021).
3.1.21 SEI Nº 19.21.0369.0012544/2021-25. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato nº 54/2021, no Procedimento Administrativo nº 35/2021 (SIMP 000164-310/2021).
3.1.22 SEI Nº 19.21.0369.0012546/2021-68. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público nº 116/2018, SIMP Nº 001046-310/2018.
3.1.23 SEI Nº 19.21.0709.0012554/2021-87. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI.
Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil Pública no bojo do Inquérito Civil Público nº 006/2016 (SIMP/MPPI Nº 000.132-085/2016).
3.1.24 SEI Nº 19.21.0700.0012556/2021-71. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000373-361/2019.
3.1.25 SEI Nº 19.21.0141.0012563/2021-22. Origem: 32° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo de investigação do Inquérito Civil Público Nº 14/2020 (SIMP Nº 001562-019/2019).
3.1.26 SEI Nº 19.21.0700.0012560/2021-60. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000350-088/2019.
3.1.27 SEI Nº 19.21.0369.0012568/2021-56. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo nº 024/2020 SIMP Nº 000255-310/2020.
3.1.28 SEI Nº 19.21.0208.0012570/2021-89. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo de conclusão do Inquérito Civil SIMP nº 000033-029/2019.
3.1.29 SEI Nº 19.21.0262.0012577/2021-60. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento administrativo nº 35/2021 SIMP nº 000489-161/2021.
3.1.30 SEI Nº 19.21.0295.0012578/2021-23. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000371-232/2021.
3.1.31 SEI Nº 19.21.0262.0012581/2021-49. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento administrativo nº 38/2021 SIMP nº 000498-161/2021.
3.1.32 SEI Nº 19.21.0167.0012580/2021-46. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000098-030/2021.
3.1.33 SEI Nº 19.21.0700.0012595/2021-85. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 39/2021, SIMP nº 002199-361/2021.
3.1.34 SEI Nº 19.21.0369.0012590/2021-44. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo nº 026/2020 SIMP Nº 000257-310/2020.
3.1.35 SEI Nº 19.21.0262.0012597/2021-05. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento administrativo nº 20/2019 SIMP nº 000545-161/2017.
3.1.36 SEI Nº 19.21.0262.0012601/2021-91. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento administrativo nº 39/2021 SIMP nº 000499-161/2021.
3.1.37 SEI Nº 19.21.0167.0012602/2021-34. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração
da Notícia de Fato nº 109/2021 (SIMP Nº 000136-383/2021).
3.1.38 SEI Nº 19.21.0709.0012611/2021-03. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI.
Assunto: comunicação de Instauração do Procedimento Investigatório Criminal nº 010/2021 (SIMP/MPPI nº 000111-084/2021).
3.1.39 SEI Nº 19.21.0703.0012610/2021-23. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação
deinstauração do Procedimento Administrativo nº 66.2021 (SIMP 001233-138/2021).
3.1.40 SEI Nº 19.21.0167.0012614/2021-98. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração
da Notícia de Fato nº 110/2021 (SIMP Nº 000103-383/2021).
3.1.41 SEI Nº 19.21.0730.0012620/2021-27. Origem: 3ªPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000329-435/2021.
3.1.42 SEI Nº 19.21.0730.0012620/2021-27. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto:
comunicação de prorrogação de prazo do PATAC nº 000389-088/2019.
3.1.43 SEI Nº 19.21.0167.0012625/2021-92. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n° 000057-383/2021.
3.1.44 SEI Nº 19.21.0243.0012626/2021-89. Origem: NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE BOM JESUS DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito Civil SIMP n°000117-434/2021.
3.1.45 SEI Nº 19.21.0705.0012635/2021-94. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 03/2020 SIMP nº 000352-368/2020.
3.1.46 SEI Nº 19.21.0167.0012637/2021-59. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n° 62/2021(SIMP: 000089-030/2021).
3.1.47 SEI Nº 19.21.0703.0012639/2021-16. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil nº 17.2021 (SIMP 001288-138/2021).
3.1.48 SEI Nº 19.21.0167.0012647/2021-80. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão
da Notícia de Fato nº 59/2021(SIMP 000086-030/2021) em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público.
3.1.49 SEI Nº 19.21.0167.0012648/2021-53. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração
da Notícia de Fato nº 051/2021 (SIMP Nº 000076-030/2021).
3.1.50 SEI Nº 19.21.0167.0012651/2021-69. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão
da Notícia de Fato nº 00082-383/2021(SIMP 000082-383/2021) em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público.
3.1.51 SEI Nº 19.21.0167.0012701/2021-77. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo do Procedimento Administrativo nº 050/2020 (SIMP nº 000068-030/2020).
3.1.52 SEI Nº 19.21.0167.0012704/2021-93. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n° 66/2021(SIMP: 000092-030/2021).
3.1.53 SEI Nº 19.21.0730.0012714/2021-11. Origem: 3° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento - SIMP 000581-435/2021.
3.1.54 SEI Nº 19.21.0730.0012721/2021-16. Origem: 3° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento - SIMP 000263-435/2021.
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3.1.55 SEI Nº 19.21.0103.0012730/2021-60. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Público Nº 97/2019 (SIMP 000139-027/2019).
3.1.56 SEI Nº 19.21.0730.0012729/2021-91. Origem: 3° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento - SIMP 000005-060/2021.
3.1.57 SEI Nº 19.21.0369.0012735/2021-09. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
conversão do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n° 16/2019. SIMP nº 000107-310/2020, em Inquérito Civil.
3.1.58 SEI Nº 19.21.0730.0012741/2021-58. Origem: 3° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento - SIMP 000085-063/2021.
3.1.59 SEI Nº 19.21.0167.0012756/2021-47. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão
da Notícia de Fato nº (simp 000064-383/2021) no Procedimento Preparatório n° 076/2021.
3.1.60 SEI Nº 19.21.0730.0012762/2021-73. Origem: 3° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento - SIMP 000005-063/2021.
3.1.61 SEI Nº 19.21.0091.0012771/2021-06. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil, procedimento SIMP nº. 000035-082/2017.
3.1.62 SEI Nº 19.21.0167.0012777/2021-62. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000123-030/2021.
3.1.63 SEI Nº 19.21.0730.0012780/2021-72. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento Notícia de Fato nº 000007-063/2021.
3.1.64 SEI Nº 19.21.0707.0012785/2021-88. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 03/2019 (SIMP nº 000081-107/2019).
3.1.65 SEI Nº 19.21.0730.0012789/2021-23. Origem: 3° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000019-063/2021.
3.1.66 SEI Nº 19.21.0243.0012792/2021-69. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo nº 001219-434/2021.
3.1.67 SEI Nº 19.21.0703.0012784/2021-78. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 39/2020 (SIMP nº 000046-140/2020).
3.1.68 SEI Nº 19.21.0126.0012797/2021-40. Origem: 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão
da notícia de fato nº SIMP nº 000116-344/2021 no procedimento preparatório nº 14/2021 (SIMP nº 000116-344/2021).
3.1.69 SEI Nº 19.21.0103.0012808/2021-88. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo do Inquérito Civil Público Nº 85/2019 (SIMP Nº 000113-027/2019).
3.1.70 SEI Nº 19.21.0348.0012812/2021-88. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito civil nº 09/2021 - SIMP 000230-319/2021.
3.1.71 SEI Nº 19.21.0700.0012818/2021-78. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 001452-361/2021.
3.1.72 SEI Nº 19.21.0730.0012823/2021-75. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000169-435/2021.
3.1.73 SEI Nº 19.21.0167.0011560/2021-38. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 084/2021 (SIMP: 000119-030/2021).
3.1.74 SEI Nº 19.21.0167.0012826/2021-97. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Preparatório nº 041/2021 - SIMP: 000038-030/2021.
3.1.75 SEI Nº 19.21.0103.0012827/2021-60. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 16/2017 (SIMP Nº 000072-027/2017).
3.1.76 SEI Nº 19.21.0103.0012831/2021-49. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração
do Procedimento Preparatório Nº 24/2021 (SIMP 000081- 027/2021).
3.1.77 SEI Nº 19.21.0103.0012833/2021-92. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 17/2017 (SIMP Nº 000071-027/2017).
3.1.78 SEI Nº 19.21.0167.0012835/2021-48. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Preparatório nº 043/2021 - SIMP: 000047-027/2021.
3.1.79 SEI Nº 19.21.0708.0012837/2021-27. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação
de prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 000046-101/2019.
3.1.80 SEI Nº 19.21.0167.0012839/2021-37. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão
da Notícia de Fato nº64 (SIMP 000090-030/2021) no Procedimento Preparatório n° 081/2021.
3.1.81 SEI Nº 19.21.0734.0012841/2021-14. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 001989-361/2020.
3.1.82 SEI Nº 19.21.0708.0012843/2021-59. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação
de prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 000048-101/2019.
3.1.83 SEI Nº 19.21.0103.0012842/2021-43. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 11/2017 (SIMP Nº 000047-027/2017).
3.1.84 SEI Nº 19.21.0167.0012844/2021-96. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Preparatório nº 044/2021 - SIMP: 000103-030/2021.
3.1.85 SEI Nº 19.21.0103.0012847/2021-05. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público SIMP Nº 0000304-051/2018.
3.1.86 SEI Nº 19.21.0103.0012852/2021-64. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 25/2020 (SIMP Nº 000088-027/2020).
3.1.87 SEI Nº 19.21.0734.0012855/2021-24. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 000467-361/2021.
3.1.88 SEI Nº 19.21.0266.0012854/2021-87. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Investigatório Criminal nº 06/2019 SIMP Nº 000043-208/2018.
3.1.89 SEI Nº 19.21.0118.0012612/2021-14. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 004/2021 (SIMP: 000054- 034/2021).
3.1.90 SEI Nº 19.21.0118.0012612/2021-14. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 004/2021 (SIMP: 000054-034/2021).
3.1.91 SEI Nº 19.21.0084.0012592/2021-94. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 052/2020 (SIMP: 000136-034/2020).
3.1.92 SEI Nº 19.21.0704.0012633/2021-66. Origem: 3° PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto:
comunicação de instauração do Inquérito Civil nº 032/2021 e SIMP 000031-063/2021.
3.1.93 SEI Nº 19.21.0088.0012871/2021-67. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 000002-172/2019.
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3.1.94 SEI Nº 19.21.0704.0012853/2021-43. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do PATAC nº 0000019-063/2019.
3.1.95 SEI Nº 19.21.0103.0012873/2021-79. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo nº 25/2021 (SIMP 000082-027/2021).
3.1.96 SEI Nº 19.21.0704.0012890/2021-14. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000436-308/2021.
3.1.97 SEI Nº 19.21.0138.0012894/2021-54. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato nº 16/2021, SIMP nº 000445-255/2021 em Procedimento Administrativo.
3.1.98 SEI Nº 19.21.0108.0012899/2021-78. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de conversão
da Notícia de Fato n.º 13/2021 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público n.º 004/2021 (SIMP 000191-174/2021).
3.1.99 SEI Nº 19.21.0417.0012903/2021-88. Origem: GERCOG. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil nº 000033-215/2020.
3.1.100 SEI Nº 19.21.0167.0012908/2021-17. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 044/2019 (SIMP nº 000134-030/2018).
3.1.101 SEI Nº 19.21.0108.0008397/2021-91. Origem: 2.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo de conclusão do Procedimento Administrativo n.º 09/2017 (SIMP 000132-174/2017).
3.1.102 SEI Nº 19.21.0706.0012906/2021-37. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000033-369/2021.
3.1.103 SEI Nº 19.21.0310.0012912/2021-92. Origem: NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil nº 49/2019, SIMP 000660-206/2019.
3.1.104 SEI Nº 19.21.0167.0012915/2021-22. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo da Notícia de Fato nº 89/2021(SIMP 000127-030/2021).
3.1.105 SEI Nº 19.21.0103.0012914/2021-39. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Preparatório nº 26/2021 (SIMP Nº 000083-027/2021).
3.1.106 SEI Nº 19.21.0167.0012919/2021-11. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo do Procedimento Administrativo nº 000191-030/2018
3.1.107 SEI Nº 19.21.0262.0012927/2021-19. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento administrativo nº 40/2021 SIMP: 000500-161/2021.
3.1.108 SEI Nº 19.21.0108.0012925/2021-55. Origem: 2.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo de investigação do Inquérito Civil n.º 10/2020 (SIMP 000005-174/2019).
3.1.109 SEI Nº 19.21.0310.0013023/2021-05. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 25/2019 SIMP nº 000006-206/2019.
3.1.110 SEI Nº 19.21.0088.0013024/2021-10. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 000029-172/2015.
3.1.111 SEI Nº 19.21.0103.0013022/2021-33. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público Nº 049/2018 (SIMP: 000146-027/2018).
3.1.112 SEI Nº 19.21.0700.0013021/2021-29. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000676-090/2019.
3.1.113 SEI Nº 19.21.0706.0013019/2021-90. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação
de conversão da Notícia de Fato n.º 001416-369/2021 em Inquérito Civil.
3.1.114 SEI Nº 19.21.0243.0013014/2021-89. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP n°000220-081/2021.
3.1.115 SEI Nº 19.21.0262.0013027/2021-35. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto:
comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento preparatório nº 23/2021 SIMP nº 000044-161/2021.
3.1.116 SEI Nº 19.21.0103.0013018/2021-44. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo do Inquérito Civil Público Nº 01/2018 (SIMP nº 000029-27/2018).
3.1.117 SEI Nº 19.21.0703.0013009/2021-17. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Inquérito Civil nº 23/2021 (SIMP nº 000847-138/2021).
3.1.118 SEI Nº 19.21.0243.0013034/2021-34. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 000046-097/2015.
3.1.119 SEI Nº 19.21.0103.0013017/2021-71. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público 52/2017 (SIMP: 000213-027/2017).
3.1.120 SEI Nº 19.21.0734.0013012/2021-53. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000097-361/2019.
3.1.121 SEI Nº 19.21.0730.0013005/2021-11. Origem: 3° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000135-435/2021.
3.1.122 SEI Nº 19.21.0704.0013003/2021-67. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto:
comunicação de instauração do Inquérito Civil nº 000531-308/2021.
3.1.123 SEI Nº 19.21.0103.0013004/2021-34. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo do Inquérito Civil Público Nº 065/2017 (SIMP nº 000126-027/2018).
3.1.124 SEI Nº 19.21.0108.0012930/2021-17. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de
conversão do Inquérito Civil Público n.º 02/2019 em Procedimento Administrativo n.º 004/2021 (SIMP 000013-174/2019).
3.1.125 SEI Nº 19.21.0369.0012933/2021-95. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n° 019/2020. SIMP nº 001926-310/2019.
3.1.126 SEI Nº 19.21.0703.0012940/2021-37. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação
de arquivamentodo Procedimento Administrativo nº 46/2019 (SIMP nº 000149-140/2019).
3.1.127 SEI Nº 19.21.0700.0012943/2021-98. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000742-086/2018.
3.1.128 SEI Nº 19.21.0708.0012946/2021-91. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 1269-100/2021.
3.1.129 SEI Nº 19.21.0378.0012421/2021-10. Origem: 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000041-111/2021.
3.1.130 SEI Nº 19.21.0704.0013002/2021-94. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000191-184/2017.
3.1.131 SEI Nº 19.21.0248.0012947/2021-77. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000326-361/2021.
3.1.132 SEI Nº 19.21.0204.0012949/2021-04. Origem: 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 09/2021 - SIMP nº 000037-003/2021.
3.1.133 SEI Nº 19.21.0143.0012950/2021-19. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
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arquivamento do Procedimento Administrativo nº 04/2021 SIMP Nº 0000022-033/2021.
3.1.134 SEI Nº 19.21.0103.0012951/2021-10. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público Nº 77/2019 (SIMP 000102-027/2019).
3.1.135 SEI Nº 19.21.0730.0012954/2021-30. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000105-308.2021.
3.1.136 SEI Nº 19.21.0167.0012955/2021-09. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº(SIMP: 000081-383/2021).
3.1.137 SEI Nº 19.21.0704.0012957/2021-48. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000182-308/2021.
3.1.138 SEI Nº 19.21.0706.0012994/2021-86. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo do Inquérito Civil nº 000854-055/2019.
3.1.139 SEI Nº 19.21.0129.0012992/2021-65. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-PI. Assunto: comunicação de conversão
da Notícia de Fato nº. 42/2021 (SIMP 000151-203/2021) em Procedimento Administrativo nº. 03/2021.
3.1.140 SEI Nº 19.21.0706.0012977/2021-60. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000012-369/2021.
3.1.141 SEI Nº 19.21.0262.0012985/2021-05. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 33/2021 SIMP nº 000651-161/2021.
3.1.142 SEI Nº 19.21.0730.0012958/2021-19. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº. 000169-435/2021.
3.1.143 SEI Nº 19.21.0704.0012984/2021-95. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 00033-063/2019.
3.1.144 SEI Nº 19.21.0262.0012980/2021-43. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito Civil nº 03/2021 SIMP nº 000219-161/2020.
3.1.145 SEI Nº 19.21.0103.0012983/2021-19. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo do Inquérito Civil Público Nº 96/2019 (SIMP nº 000129-027/2019).
3.1.146 SEI Nº 19.21.0262.0012982/2021-86. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento administrativo nº 45/2021 SIMP nº 000538-161/2021.
3.1.147 SEI Nº 19.21.0706.0012976/2021-87. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de Conversão
da Notícia de Fato Simp nº 001142-369/2021 em Procedimento Preparatório.
3.1.148 SEI Nº 19.21.0167.0012971/2021-62. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Preparatório nº 072/2021 (SIMP: 000006-030/2021).
3.1.149 SEI Nº 19.21.0103.0012972/2021-25. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração
do Procedimento Preparatório Nº 26/2021 (SIMP 000083-027/2021).
3.1.150 SEI Nº 19.21.0706.0012883/2021-76. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo de conclusão do Procedimento Preparatório Nº 001031-369/2021.
3.1.151 SEI Nº 19.21.0112.0012880/2021-46. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo n° 181-145/2020.
3.1.152 SEI Nº 19.21.0112.0012876/2021-57. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 61-214/2021 em Procedimento Administrativo.
3.1.153 SEI Nº 19.21.0118.0012858/2021-65. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil nº 036/2019 (SIMP: 000023-034/2019).
3.1.154 SEI Nº 19.21.0103.0013041/2021-05. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público 52/2018 (SIMP: 000052-027/2018).
3.1.155 SEI Nº 19.21.0703.0013040/2021-53. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento do Inquérito Civil nº 12/2021 (SIMP 000914-138/2021).
3.1.156 SEI Nº 19.21.0262.0012962/2021-44. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto:
comunicação de conversão do procedimento preparatório nº 13/2021 em inquérito civil (SIMP: 000518-161/2020).
3.1.157 SEI Nº 19.21.0369.0012961/2021-18. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato nº 53/2021 (SIMP 000152-310/2021) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
3.1.158 SEI Nº 19.21.0706.0012964/2021-23. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão
da Notícia de Fato SIMP Nº. 00061-369/2020 em Procedimento Preparatório.
3.1.159 SEI Nº 19.21.0103.0012965/2021-20. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão
do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 09/2021 (SIMP: 000094-340/2020).
3.1.160 SEI Nº 19.21.0700.0005105/2021-70. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 002190-361/2019.
3.1.161 SEI Nº 19.21.0284.0010085/2021-84. Origem: 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de tramitação do Inquérito Civil nº 05/2020 (SIMP 000095-344/2020).
3.1.162 SEI Nº 19.21.0625.0010336/2021-26. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000417-177/2021.
3.1.163 SEI Nº 19.21.0178.0013043/2021-87. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000003-361/2020.
3.1.164 SEI Nº 19.21.0167.0013044/2021-31. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI. Assunto:
comunicação de conversão da Notícia de Fato nº 63 (SIMP 000093-030/2021) no Procedimento Preparatório n° 080/2021.
3.1.165 SEI Nº 19.21.0700.0013045/2021-60. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 001082-361/2021.
3.1.166 SEI Nº 19.21.0330.0013050/2021-43. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO nº
50/2020 (SIMP 000094-216/2020.
3.1.167 SEI Nº 19.21.0703.0013048/2021-31. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento do Inquérito Civil nº 12/2021 (SIMP 001132-138/2019).
3.1.168 SEI Nº 19.21.0117.0010545/2021-63. Origem: 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 09/2021 (SIMP 000081-344/2021).
3.1.169 SEI Nº 19.21.0700.0013053/2021-38. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo SIMP nº 000827-090/2019.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
4.1 Relatório de atividades da Secretaria do Conselho Superior referente ao ano de 2021.
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 19 DE JANEIRO DE 2022.
EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Secretária do Conselho Superior
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Promotora de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

2.1. NOTIFICAÇÃO21323
Notificação Referente ao Processo SEI Nº 19.21.0726.0016740-2021 -09 ( SEI-MPPI)
Subprocuradoria de Justiça Administrativa <subprocadm@mppi.mp.br>
Senhora Servidora Karoline Maria Xavier de Almeida,
Complementando o e-mail, encaminhado a V.S.ª no dia 11/01/2022, cumprimentando-a, encaminho, de ordem do Procurador-Geral de Justiça,
CLEANDRO ALVES DE MOURA, Cópia Integral do Processo SEI 19.21.0726.0016740/2021-09 (em anexo), em cumprimento a DESPACHO
PGJ SPROCADM 0162551 , proferida nesses autos, no dia 17 de dezembro de 2021, ficando a V.S.ª Notificada, para querendo no prazo de 15
(quinze ) dias apresente manifestação escrita/defesa e/ou produza provas não vedada pelo ordenamento jurídico, expondo o que
entender de direito.
Atenciosamente,
SECRETARIA DA SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ21319
PORTARIA PGJ/PI Nº 147/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 16 a 18de janeiro de 2022, a prorrogação de 03(três) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça
EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA, Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº
12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 16de janeiro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 148/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 09 a 18 de janeiro de 2022, 10(dez) dias de licença para tratamento de saúde ao Promotorde Justiça SILVANO GUSTAVO
NUNES DE CARVALHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de
dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 09/01/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 149/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0749.0000803/2022-56,
RESOLVE
DESIGNAR o policial militar Lindocar Alves de Sousa, para realizar a segurança do ônibus itinerante por ocasião do evento "MP EM AÇÃOPROCON ITINERANTE", que ocorrerá nos dias 24 a 28 de janeiro do corrente ano, na Comarca de Curral Novo do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 150/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93 e,
CONSIDERANDOo disposto no PGEA nº19.21.0139.0001085/2022-40, referente à concessão de licença para tratamento de saúde do Promotor
de Justiça Silvano Gustavo Nunes de Carvalho,
RESOLVE
INTERROMPER, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, no períodode 09 a 18 de janeiro de 2022, as
férias do Promotorde Justiça SILVANO GUSTAVO NUNES DE CARVALHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri, referentes ao1º
período do exercício de 2022, anteriormente previstas para o período de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2022, conforme escala publicada no
DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 10 (dez) dias remanescentes para usufruto em data oportuna,permanecendo o gozo das férias de 19
de janeiro a 05 de fevereiro de 2022.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 09/01/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 151/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, 06 (seis) dias de
compensação para serem usufruídos em 16, 17, 18, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2022, referentes aos plantõesministeriaisrealizados em
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26/07/2020, 12/10/2020, 17/10/2020 e 18/10/2020, conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI, nos termos do Ato Conjunto
PGJ/CGMP nº 01/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 152/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação
do Concurso Público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018) para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em
cargos de nível superior e de nível médio, conforme Edital nº 01 - MPE/PI de 10 de janeiro de 2019;
RESOLVE
TORNAR PÚBLICO os requerimentos de desistência de nomeação dos candidatos habilitados em concurso público regido pelo Edital nº 1 MPPI, de 11 de julho de 2018, abaixo listados, conforme ordem de protocolo:
1. LEONARDO JOSE FREITAS RODRIGUES, inscrição nº 10001421, habilitado no cargo de Analista Ministerial - Área Processual, com
classificação na 5ª colocação nas vagas reservadas para ampla concorrência (Protocolo SEI nº 19.21.0378.0014083/2021-47);
2. ALDO PASCOAL DE OLIVEIRA NETO, inscrição nº 10000362, habilitado no cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, com
classificação na 4ª colocação nas vagas reservadas para candidatos com deficiência (Protocolo SEI nº 19.21.0378.0015776/2021-23);
3. DANIELLA SARDINHA DE ANDRADE, inscrição nº 10016424, habilitado no cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, com
classificação na 23ª colocação nas vagas reservadas para ampla concorrência (Protocolo SEI nº 19.21.0378.0015778/2021-66);
4. ALINE RODRIGUES GOMES, inscrição nº 10018736, habilitado no cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, com classificação na 5ª
colocação nas vagas reservadas para candidatos negros (Protocolo SEI nº 19.21.0378.0016939/2021-50);
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 153/2022
O PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação
do Concurso Público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018) para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em
cargos de nível superior e de nível médio, conforme Edital nº 01 - MPE/PI de 10 de janeiro de 2019;
RESOLVE
1. TORNAR SEM EFEITO a nomeação, nos cargos abaixo discriminados, dos candidatos constantes no Anexo Único da presente portaria,
habilitados em concurso público e nomeados por meio da Portaria PGJ nº 2888/2022, por perda do prazo para posse, nos termos do art. 14, § 6
da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994.
ANEXO ÚNICO
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA ENGENHARIA, ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A",
PADRÃO 1
CLASS.

CPF

NOME DO CANDIDATO

2**

022.799.153-24

CAIQUE FARIAS DE SOUSA

6

995.636.063-53

JOSE EULALIO MARTINS NETO

**Vaga reservada ao candidato deficiente
II - CARGO: TÉCNICO MINISTERIAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, NÍVEL MÉDIO, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

CPF

NOME DO CANDIDATO

3**

978.294.553-68

CECILIA MARIA DA SILVA SANTANA

20

043.410.953-31

LEONARDO BATISTA ASSUNCAO

**Vaga reservada ao candidato deficiente
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 154/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0001226/2022-84,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI n° 151/2016, que designou o (a) servidor (a) JURGLEYDE DORIS MAIA CARVALHO, Técnica Ministerial,
matrícula nº 312, para exercer a Função de Confiança de Assistente Ministerial I (FC-01), junto à Coordenadoria de Recursos Humanos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 155/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0001226/2022-84,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) DOUGLAS RIBEIRO MACHADO MACIEL, Analista Ministerial, matrícula nº 370, para exercer a Função de
Confiança de Assistente Ministerial I (FC-01), junto à Controladoria Interna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 156/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0001226/2022-84,
RESOLVE
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DESIGNAR o (a) servidor (a) JURGLEYDE DORIS MAIA CARVALHO, Técnica Ministerial, matrícula nº 312, para exercer a Função de
Confiança de Assistente Ministerial II (FC-02), junto à Coordenadoria de Recursos Humanos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 157/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0001226/2022-84,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) ANA KARINA SANTOS SILVA SERRA, Técnico Ministerial, matrícula nº 349, para exercer a Função de Confiança
de Assistente Ministerial III (FC-03), junto à Subprocuradoria de Justiça Jurídica.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 158/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1. NOMEAR, em caráter efetivo, nos cargos abaixo discriminados, os candidatos constantes no Anexo I da presente portaria, habilitados em
concurso público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018), todos do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do
Estado do Piauí.
2. Os nomeados ficam convocados a entregar pessoalmente os documentos constantes no anexo II desta portaria na Coordenadoria de
Recursos Humanos, na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro.
3. Para o cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa estão disponíveis as seguintes cidades: 02 vagas para cidade de Bom Jesus
5. A posse dos servidores relacionados no anexo I, ocorrerá em data e horários a serem divulgados, desde que apresentada a documentação
necessária e cumpridas todas as formalidades legais.
Teresina, 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
ANEXO I
I - CARGO: TÉCNICO MINISTERIAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, NÍVEL MÉDIO, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

CPF

NOME DO CANDIDATO

22

032.573.243-40

JULIANA MOTA DE OLIVEIRA

6*

054.680.893-00

MARIANA GOMES SANTOS DE SOUSA

* Vaga reservada ao candidato negro
ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
1. Carteira de Identidade;
2. Carteira do Conselho de Classe (verificar exigência no edital);
3. Certidão de nascimento ou casamento;
4. Certidão de nascimento dos dependentes;
5. Certificado Militar;
6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7. CPF;
8. Título Eleitoral;
9. Comprovante de Votação na última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;
10. Comprovante de desligamento do órgão anterior ou declaração de desligamento da folha de pagamento devido a vacância ou exoneração;
11. Duas (2) fotos 3x4 - fundo branco/papel mate fosco;
12. Comprovante dos pré-requisitos/escolaridade constante no edital do concurso, de acordo com o cargo pleiteado. (Diploma ou certificado de
conclusão de curso superior/ Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio);
13. Comprovante de endereço residencial, e-mail e telefone.
14. Declaração de bens ou Cópia da Declaração de Imposto de Renda completa;
15. Certidão negativa de antecedentes criminais relativa aos últimos cinco anos, da justiça estadual e federal, da localidade de residência;
16. Curriculum Vitae.
DOS EXAMES MÉDICOS
17. O candidato nomeado será submetido a exame de aptidão ao serviço público, devendo comparecer ao Instituto de Assistência Social do
Estado do Piauí - IASPI (Setor de Perícias), em data e horário a ser divulgada, apresentando os seguintes exames médicos, com data de
realização não superior a 03 (três) meses da data desta convocação:
I - Laboratorial:
a) hemograma;
b) V.D.R.L;
c) glicemia, uréia e creatinina, T.G.O e T.G.P;
d) sumário de urina;
II - De avaliação:
a) oftalmológico;
b) otorrinolaringológico;
c) neurológico;
d) psiquiátrico.
e) RX do tórax, com laudo
III - eletrocardiograma e eletroencefalograma.
Teresina-PI, 19 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
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4.1. 45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21290
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 005/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por meio da 45ª Promotoria de Justiça abaixo assinada, com fundamento no art. 127 da
Constituição; art. 201, a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); art. 27, inciso IV e art. 80 da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 4º da Resolução nº 164, de 28 de março de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e do
previsto na Lei Complementar nº 12/93 do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis das crianças e adolescentes, nos termos do art. 227 da CF/88;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, na defesa dos direitos e interesses da criança e do adolescente, promover o inquérito civil e
ação civil pública para a garantia desses direitos (ECA, ar. 201, IV)
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente atribui ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos direitos e garantias
legais, assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (ECA, art. 201, VIII);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, estabelecem que é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069/90), a política de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulados de ações governamentais e não governamentais, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
CONSIDERANDO ainda o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) estabelece como diretrizes da política de atendimento
a municipalização do atendimento e a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e
encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de
adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal
solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.
(Art. 88, I e VI);
CONSIDERANDO que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das suas próprias unidades, assim como pelo
planejamento e execução de programas de proteção, e que os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas
desenvolvidos por elas serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e
Assistência Social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art.
227 da Constituição Federal de 1988, e pelo caput e parágrafo único do art. 4º desta Lei;
CONSIDERANDO que por meio da RESOLUÇÃO CONJUNTA CNAS/CONANDA Nº 1, DE 18 DE JUNHO DE 2009, foi aprovado o documento
Orientações Técnicas:
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes com o intuito de regulamentar, no território nacional, a organização e oferta de Serviços
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, no âmbito da política de Assistência Social;
CONSIDERANDO que, de acordo com o documento, "quando, para a proteção de sua integridade física e psicológica, for detectada a
necessidade do afastamento da criança e do adolescente da família de origem pela autoridade competente, os mesmos deverão ser atendidos
em serviços que ofereçam cuidados e condições favoráveis ao seu desenvolvimento saudável, devendo-se trabalhar no sentido de viabilizar a
reintegração à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta. Tais serviços podem ser ofertados em
diferentes serviços de acolhimento: i. Abrigos Institucionais; ii. CasasLares; iii. Famílias Acolhedoras; e iv. Repúblicas";
CONSIDERANDO que o mesmo documento prevê que "deverá ser respeitado o número mínimo de profissionais necessários, a carga horária
mínima e o cumprimento das atribuições elencadas neste documento";
CONSIDERANDO o Relatório de Inspeção Anual dos Serviços e Acolhimento Familiar Partilhando Cuidados realizado na Instituição relatando a
necessidade de melhorias na estrutura física da instituição, bem como a aquisição de recursos materiais, como um veículo próprio e recursos
humanos com o objetivo de dirimir a sobrecarga de trabalho da atual equipe e a necessidade de realizar capacitações com a Equipe para
proporcionar melhor atendimento as famílias;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 8625, de 12 de fevereiro de 1993, bem como a Resolução CNMP
N° 164/2017 o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação Administrativa aos órgãos da Administração Pública direta e indireta, bem
como às entidades que executem serviços de relevância pública, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas,
RESOLVE :
RECOMENDAR ao órgão gestor da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI)
queprovidencie com urgência:
Adequações na estrutura física da Instituição, garantir a privacidade de famílias e acolhidos, dividindo as salas dos técnicos e da coordenadora,
além de sanar oa problemas de infiltração nas paredes;
Aquisição de 01 (um) veículo próprio para os serviços da Instituição;
Capacitações com a Equipe da Instituição, a fim de proporcionar melhor atendimento às famílias;
Providencie recursos a fim de dirimir a sobrecarga de trabalho da atual equipe.
Fixo, em razão do direito envolvido, o prazo de 30 (trinta) dias para a resposta acerca do cumprimento ou não da presente Recomendação, sob
pena de adoção de todas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
Teresina, 22 de novembro de 2021.
AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO
Promotor de Justiça em Substituição na 45ªPJ de Teresina

4.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI21291
SIMP: 000332-426/2021
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se o presente SIMP de manifestação nº 3748/2021, registrada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, que dispõe sobre
suposta prática de nepotismo envolvendo o vereador Jobevan de Abreu e seu irmão, Rafael Rodrigues de Abreu.
Após o recebimento dos documentos, em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça verificou-se a existência da notícia de fato nº
101/2021 (SIMP: 000943-161/2021), autuada e em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com objeto correlato aos fatos
mencionados nos documentos de ID nº 34270184.
Eis o relatório.
Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já estão sendo acompanhadas notícia de fato nº 101/2021 (SIMP:
000943-161/2021), procedimento extrajudicial ainda em trâmite nesta Promotoria de Justiça.
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Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Determino a Assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina a remessa da presente decisão ao setor competente para a devida Diário
Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação.
Conforme descreve o art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 da do CNMP, determino a cientificação do noticiante, via Ouvidoria do MPPI,
informando-o do prazo para interposição de recurso.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 37/2021
SIMP: 000262-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como notícia de fato nº 37/2021, com a finalidade de apurar suposta ausência de
prestação de serviço pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S. A., concernente não retirada de fios e cabos antigos de alta-tensão que
estão em cima da residência do noticiante, com perigo de quebra, gerando riscos aos moradores.
O presente procedimento originou-se mediante atermação de Antônio Francisco de Sousa Soares, o qual relata a situação acima descrita (ID nº
33036645).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 525/2021 solicitou-se a Equatorial Piauí manifestação
sobre o caso relatado (ID nº 33068494).
Em resposta, por meio do documento de ID nº 33185203, a Equatorial informou que a solicitação do consumidor seria atendida até 31/12/2021,
com a retirada dos cabos e fios de alta-tensão da residência do reclamante.
Inspeção in loco realizada com vias a verificar a atual situação dos fios, cabos e postes, restando constatado que haviam 2 emendas em fios
próximos (1 km) a residência do noticiante.
Ou seja, os fatos não ocorreram como o noticiante relatou, os fios e cabos não estavam em cima da sua residência, mas a 1 quilômetro de
distância de sua casa e sem exposição de denotasse perigo.
Em análise dos fatos verificou-se que a demanda é de direito individual disponível, tendo em vista que trata-se apenas de requerimento de
realocação de postes. Diante disso, o Ministério Público remeteu cópia integral do presente procedimento à Defensoria Pública para as medidas
pertinentes (ID nº 34147191).
É o breve relatório.
Em análise dos autos verifica-se que o relatado pelo noticiante representa ameaça a direito individual disponível.
O artigo 127, caput, da Constituição Federal descreve que:
Art. 127. 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.(grifos nossos)
Como sabido, segundo a interpretação mais adequada dos arts. 127, 129, incisos II e IX da CF/88, a legitimidade do Ministério Público para
promover ação civil pública na defesa dos interesses individuais homogêneos só se configura quando tais interesses alcançam, pelo conjunto,
significação social relevante.
Portanto, na defesa de direitos individuais, ainda que homogêneos, tem o Ministério Público legitimidade ativa, quando se tratar de direitos de tal
relevância que integrem o patrimônio social. Assim, esses direitos serão, na verdade, também indisponíveis.
As reclamações, representações ou denúncias na esfera no Direito do Consumidor são disciplinadas, no âmbito do Ministério Público do Estado
do Piauí, pelo Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 04/2020, que dispõe em seu artigo 4º:
Art. 4º A reclamação, representação ou denúncia do consumidor que configure lesão aos interesses dos direitos difusos, coletivos ou
individuais homogêneos tutelados por este Ato poderá ser apresentada pessoalmente, por telefone, pelas redes sociais ou qualquer outro meio
eletrônico de comunicação disponível pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que deverá ser registrada como reclamação. (grifos nossos)
Ainda, preleciona o artigo 5º do Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 04/2020 disciplina que:
Art. 5º Se os fatos narrados na reclamação, representação ou denúncia não evidenciarem lesão aos interesses ou direitos tutelados por este
Ato, se já forem objeto de investigação, processo administrativo ou ação civil pública, ou, ainda, se já se encontrarem solucionados, a autoridade
administrativa arquivará a reclamação e dará ciência da decisão ao interessado, preferencialmente por correio eletrônico. (grifos nossos)
Pelo exposto, verifica-se que as informações analisadas no presente SIMP são apenas irresignações do requerente quanto a realocação de
postes próximos a sua residência, não evidenciando quaisquer lesões aos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
Neste sentir não se verifica qualquer configuração de infringência a direito social ou individual indisponível, tampouco repercussão social, mas tão
somente possível lesão a direito individual privado.
Ademais, o requerente poderá acionar a empresa para a solução adequada do conflito por meio do site "consumidor.gov.br", junto a Defensoria
Pública, Advogado constituído ou Juizado Especial local.
Desta feita, verifica-se que a presente notícia de fato atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no
presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso II, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Encaminhe-se cópia do presente ato ao setor competente para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI21292
SIMPN.003328-361/2021
SIMP N. 003328-361/2021
INTERESSADO: João de Joaquim Borges
INTERESSADO: João de Joaquim Borges
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis do idoso JoãodeJoaquimBorges, com
qualificação nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio do CRAS de
Sussuapara, estaria em situação de risco, em decorrência de sua condição pessoal e de possível omissão por seus familiares. Então, este
procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente o idoso está na condição noticiada e, em caso positivo, promover as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
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O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis do idoso JoãodeJoaquimBorges, com
qualificação nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio do CRAS de
Sussuapara, estaria em situação de risco, em decorrência de sua condição pessoal e de possível omissão por seus familiares. Então, este
procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente o idoso está na condição noticiada e, em caso positivo, promover as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
Oportuno registrar que a apuração do mesmo fato em destaque já foi objeto do Procedimento Administrativo que recebeu o número SIMP
000322- 090/2016, com fulcro no qual, em 04-08-2020, tendo-se por elucidados os fatos, foi ajuizada a ação civil pública cabível, sendo
distribuída à 2ª Vara da Comarca de Picos/PI, recebendo o n. 0801495-74.2020.8.18.0032.
Oportuno registrar que a apuração do mesmo fato em destaque já foi objeto do Procedimento Administrativo que recebeu o número SIMP
000322- 090/2016, com fulcro no qual, em 04-08-2020, tendo-se por elucidados os fatos, foi ajuizada a ação civil pública cabível, sendo
distribuída à 2ª Vara da Comarca de Picos/PI, recebendo o n. 0801495-74.2020.8.18.0032.
Com o ajuizamento da ação civil pertinente, sede na qual são produzidas as provas quanto à condição atual de vida do interessado, nada justifica
a continuidade de diligências no âmbito deste procedimento. Anote-se que, em caso de eventual regressão da situação de João de Joaquim
Borges ao estado inicial outrora noticiado, o fato deverá ser apurado no âmbito do processo judicial em trâmite, em que se pleiteia a aplicação de
medidas protetivas em favor da pessoa idosa.
Com o ajuizamento da ação civil pertinente, sede na qual são produzidas as provas quanto à condição atual de vida do interessado, nada justifica
a continuidade de diligências no âmbito deste procedimento. Anote-se que, em caso de eventual regressão da situação de João de Joaquim
Borges ao estado inicial outrora noticiado, o fato deverá ser apurado no âmbito do processo judicial em trâmite, em que se pleiteia a aplicação de
medidas protetivas em favor da pessoa idosa.
Registre-se, ainda, que, diante de eventuais novas provas ou para investigar fato novo relevante, nada impede a reabertura do presente
procedimento.
Registre-se, ainda, que, diante de eventuais novas provas ou para investigar fato novo relevante, nada impede a reabertura do presente
procedimento.
Assim sendo, promovo o arquivamentoda presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, II, 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.
Assim sendo, promovo o arquivamentoda presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, II, 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.
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 este procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 4º, § 2º, da mesma norma).
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 este procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 4º, § 2º, da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos.
Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos. Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 04 de novembro de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotordeJustiçatitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina,
respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça de Picos

4.4. 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21293
PORTARIA N. 03/2022
A 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio do Promotor de Justiça em exercício, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a tramitação da notícia de fato SIMP Nº 000103-344/2021 nesta Promotoria de Justiça, cujo objeto é apurar possível contração
irregular de escritório de advocacia realizada pelo município de Nazária.
CONSIDERANDO que se esgotou o prazo de tramitação da presente notícia de fato no SIMP, bem como de dar continuidade à realização das
diligências deste feito, reenvio de eventual(ais) ofício(s) e exame da documentação acostada aos autos;
CONSIDERANDO que o art. 7º da Resolução CNMP n. 174/2017 estabelece que, na tramitação da Notícia de Fato, o membro do Ministério
Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, que norteiam a atuação da Administração
Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (art. 129, III, da CF, arts. 5º, I, 8º, § 1º, e 21
da Lei n. 7.347/1985 e arts. 81 e segs. do CDC);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse das informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/1985, que possam autorizar a
tutela dos interesses ou direitos a seu cargo, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil (art. 2º, § 4º, da Resolução CNMP n.
23/2007);
CONSIDERANDO a necessidade de apuração preliminar à instauração de inquérito civil dos fatos em tela, os quais podem configurar ato de
improbidade administrativa.
RESOLVE:
INSTAURAR procedimento preparatório de inquérito civil visando à apuração de possível contratação irregular de escritório de advocacia
realizada pelo município de Nazária;
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. Autuação do feito, observando-se o devido registro no SIMP e no livro próprio;
2.2. Envio da portaria ao setor de publicações da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, para a devida
publicação;
2.3. Comunicação ao CACOP da abertura deste procedimento;
2.4. Envio de ofício requisitório ao Secretário de Estado da Educação do Piauí, tendo em vista a ausência de resposta aos ofícios ministeriais
expedidos neste feito.
Designo como secretários do procedimento preparatório instaurado os servidores lotados neste órgão ministerial.
Cumpra-se.
Teresina, 13 de janeiro de 2022.
CHICO DE JESUS
- promotor de justiça -

4.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI21294
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NF(SIMP) nº 1064-060/2019
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato referente à denúncia recebida por este Representante Ministerial, acerca de descumprimento de medidas protetivas
por RAIMUNDO ANTONIO CARVALHO PEREIRA, o qual ameaçou sua ex-companheira, Margarida da Silva Pereira, de causar-lhe mal injusto e
grave.
A Lei Maria da Penha indica como atribuições do Ministério Público na esfera administrativa a requisição de força policial e de serviços públicos
necessários à proteção de mulher em situação de violência doméstica e familiar, bem como a fiscalização das entidades criadas para o
atendimento às mulheres nessa situação.
Diante do exposto, e considerando o papel fundamental do Ministério Público, em acordo com a Resolução 174/2017 do CNMP, foi instaurada a
presente
notícia de fato visando a resolução do caso em análise.
Em 20/09/2019 foi expedido o ofício nº 57/2019 ao Delegado de Polícia Civil requisitando a instauração de Inquérito Policial para apurar os fatos
trazidos ao Ministério Público, encaminhando a portaria de instauração à Promotoria de Justiça, entretanto este não foi respondido.
Em 20/05/2021, houve a reiteração, por meio de ofício nº 29/2021, à atual Delegada de Polícia Civil desta urbe.
Posteriormente, em 07/06/2021, a Autoridade Policial informou acerca da instauração do IP nº 4861/2021, enviando ainda cópia de portaria
anexa, bem como cópia de termo de remessa ao Juízo da Vara Criminal.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
- o fato narrado já tiver sido objeto deinvestigaçãooudeaçãojudicialoujáseencontrarsolucionado;(Redação alterada pela Resolução nº
189, de 18 de junho de 2018)
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
No caso em apreço, foi instaurada a presente notícia de fato, visando a apuração dos fatos narrados pela noticiante.
Destemodo,considerandoqueasinvestigações já foram iniciadas e finalizadas pelaAutoridade Policial, conforme portaria de IP e termo
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Policial para devida apuração docaso.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 4º, inciso I da Resolução
nº174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Dê-se ciência ao noticiante. Lance-se no SIMP.
Registre-se. Publique-se.
Campo Maior, 10 de dezembro de 2021.
MARCONDES PEREIRA DE Assinado de forma digital por MARCONDES
PEREIRA DE OLIVEIRA:41372557334
OLIVEIRA:41372557334 Dados: 2021.12.11 08:24:01 -02'00'
Marcondes Pereira de Oliveira
Promotor de Justiça

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO - PI21295
Notícia de Fato nº 06/2022
Objeto: Investigação de Paternidade
DESPACHO
Trata-se da colheita de declarações da Sra. MARIA DA FÁTIMA DA SILVA SANTOS em que relata que o suposto pai de sua filhanegou-se
peremptoriamente a reconhecer e assumir a sua evidente paternidade.
Vê-se que os fatos apresentados caracterizam violação aos direitos da criança e do adolescente.
Assim sendo, instaure-se a presente denúncia como NOTÍCIA DE FATO, diante da necessidade de se apurar maiores esclarecimentos.
Em razão da triagem positiva realizada pela Secretaria desta PJ, com o envio dos documentos pertinentes à demanda pelo e-mail:
pj.matiasolimpio@mppi.mp.br.
DETERMINO:
Promova-se a Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos.
Publique-se no DOMPPI.
Expedientes necessários.
Matias Olímpio/PI, 18 de janeiro de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI21296
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado Inquérito Civil registrado em SIMP sob o N°. 000911-369/2020, objetivando apurar as informações apresentadas quanto à
notícia de negativa no fornecimento de medicação indispensável à saúde, bem como, individualização dos respectivos responsáveis.
Deu-se início aos presentes autos através do atendimento da Senhora Tereza D'Vila Lopes de Lima, através do Atendimento ao Público N°.
13/2020, onde restou relatado que seu filho, o menor João Vitor Lima Souza, de 07 (sete) anos, é beneficiário do Benefício de Parcela
Continuada (BPC), no entanto, este encontra-se cessado, não o recebendo desde junho de 2019. Ocorre que o menor imperativo e faz uso do
medicamento controlado, "NEULEPTIL, mg 10", entretanto, este não é fornecido pela Prefeitura Municipal desde novembro de 2019. Por fim,
relatou que, desde outubro de 2019, o CRAS solicitou benefício de cesta básica, mas também não recebeu o referido benefício.
Nesse interim, em resposta às diligências ministeriais, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Centro de Referência da Assistência
Social - CRAS, asseverou que a situação da noticiante permanece em relação à ausência do oferecimento da referida medicação. Considerando
que o medicamento não é provido pela Política de Assistência Social - CNAS e da Lei Municipal N°. 2.674, de 26 de dezembro de 2011, que trata
da regulamentação de benefícios.
Por conseguinte, foi expedido ainda o Ofício Nº. 1923/2021-911-369/2020-SUPJ/PHB-PI, ao Senhor Florentino Alves Veras Neto, para que este
esclarecesse se o medicamento "Neuleptil 10mg" seria disponibilizado em algum Programa de Política Nacional de Assistência Farmacêutica
da Rede Estadual.
Todavia, em sede de manifestação, por meio do Ofício N°. 6.045/2021, a SESAPI informou, com base nas informações prestadas pela Diretoria
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de Unidade de Assistência Farmacêutica (DUAF/SESAPI), que o fármaco em questão não consta na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais 2020 (RENAME) do SUS ou em qualquer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT do Ministério da Saúde). Dessa forma, o
referido insumo não é disponibilizado através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo o fornecimento da medicação, o qual, por sua vez, é alegado com ao fornecimento do medicamento
"Neuleptil 10mg", de uso contínuo, do qual necessita o noticiante, por conta de apresentar irritação e imperatividade, todavia, não possui a
condição econômica para custeá-lo, requerendo, assim, seu fornecimento junta ao poder público.
Mormente, cabe asseverar que o direito subjetivo à saúde é prerrogativa estendida, indistintamente, a todos. Sendo, ainda, ressalta-se que,
conquanto não previsto diretamente no artigo 5º, encontra-se erigido na própria Carta Magna, nos termos do artigo 6º, do artigo 23, inciso II, do
artigo 24, inciso XII, do artigo 196 e do artigo 227, assumindo, da mesma maneira, caráter fundamental de segunda geração. Em face disso,
todas as entidades políticas detêm o dever em atender os cidadãos carecedores de saúde pública.
No caso em comento, após manifestação da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, verifica-se que a negativa do fornecimento da medicação
objeto dos presentes autos encontra sustentação em sua ausência da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 (RENAME) do SUS,
bem como de qualquer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT do Ministério da Saúde).
Nesse sentido, 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, conforme disposição do artigo 127, da Constituição Federal.
Ocorre que esta 1ª Promotoria de Justiça é competente para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria
de probidade administrativa, patrimônio público, saúde, educação e outras áreas sem atribuição específica.
Destarte, importará na verificação da existência de denúncia de lesão a direitos metaindividuais, uma vez que, tratando-se de direito meramente
individual, em regra, estará obstada a atuação do Ministério Público, como órgão agente.
Dessa forma, ante o exposto, uma vez que o fato narrado não configura lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo
Ministério Público, conforme acima exposto, fato que determina o arquivamento do presente procedimento.
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Para fins de cumprimento do disposto no § 1º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, determino a cientificação do noticiante dos autos,
acerca deste arquivamento, esclarecendo-lhe que até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, para que seja homologada ou
rejeitada a promoção de arquivamento, poderá apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do Inquérito Civil.
Ademais, informe ao noticiante a necessidade de buscar atendimento junto à Defensoria Pública ou advogado particular, alcançando
judicialmente a solução de seu impasse, sendo essa a medida eficaz para sua resolução, não cabendo ao Parquet atuar como parte processual
na demanda pretendida, encaminhando, ainda, cópia das informações fornecidas da SESAPI, Documento N°. 4394585.
Após comprovação nos autos da cientificação acima descrita, determino a remessa dos autos do presente procedimento ao Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Paranaíba (PI), 19 de janeiro de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
O Senhor Francisco de Assis de Moraes Souza
Prefeito do Município de Parnaíba (PI)
A Senhora Leidiane Pio Barros
Secretaria de Saúde do Município de Parnaíba (PI)
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 01-01/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 127, artigo 129, inciso III, da Carta Magna, artigo 8°, § 1°, da Lei Federal N°. 7.347/85, artigo 25,
inciso IV, "b", da Lei Federal N°. 8.625/93 e artigo 36, inciso VI, da Lei Complementar Estadual Nº. 12/1993, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127, caput, da CARTA MAGNA;
CONSIDERANDO o teor do artigo 196, da Lei Maior o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Portaria MS Nº. 188, de 03.02.2020, declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº. 8.080/1990, dispõe em seu artigo 18, inciso IV, alínea "a", que a direção MUNICIPAL do Sistema Único
de Saúde (SUS), compete EXECUTAR os serviços de vigilância epidemiológica;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 1º, do artigo 4º, da Lei Nº. 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunização), é de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a execução das ações relacionadas ao Programa Nacional de Imunização no âmbito municipal;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19,11ª Edição, de 07 de outubro de 20211;
CONSIDERANDO o Plano Operacional da Estratégia de Vacinação contra a Covid-19 no Piauí2;
CONSIDERANDO que a Atenção Primária à Saúde (APS) é o âmbito da atenção mais estratégico para a prevenção de doenças e agravos,
sendo um dos seus atributos essenciais o acesso de primeiro contato para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, na perspectiva
do controle, erradicação e eliminação de doenças imunopreveníveis, o que inclui as ações de imunização, é fundamental a participação ativa dos
profissionais de saúde que atuam na APS, bem como a de gestores;
CONSIDERANDO que, de acordo com notícias veiculadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí 28 (vinte e oito) municípios do estado
estão com percentual abaixo de 50% (cinquenta por cento) da população total com o ciclo vacinal completo contra a COVID-19,bem assim que,
segundo dados da FioCruz, 214.353 (duzentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e três) pessoas no estado não retornaram aos postos
de saúde para tomar sua segunda dose3e pelo menos 64 (sessenta e quatro) cidades do Piauí registraram aumento no número de
casos de Covid4;
CONSIDERANDO que o Município de Parnaíba (PI) se encontra com percentual de 41,99% (quarenta e um inteiros e noventa e nove centésivo
por cento) da população com ciclo vacinal;
CONSIDERANDO que a célere execução das ações previstas para operacionalização da vacinação contra a COVID-19 para alcance da
cobertura vacinal da população constitui providência urgente e imprescindível para a preservação de vidas humanas;
CONSIDERANDO que, para garantir a segurança da população é necessária a imunização completa, uma vez que a pessoa que não conclui o
esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19) do que aquela que recebeu as duas doses, além de criar
um ambiente propício para o surgimento de versões ainda mais resistentes do coronavírus5;
CONSIDERANDO que conforme a Política Nacional de Atenção Básica são atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na
Atenção Básica "realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras doenças, agravos, surtos,
acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local, considerando essas ocorrências para o planejamento de ações de
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prevenção, proteção e recuperação em saúde no território" (Anexo I, do Anexo XXII, da Portaria de Consolidação do SUS Nº. 02/2017);
CONSIDERANDO que a PNAB estabelece, ainda, ser atribuição específica dos Agentes Comunitários de Endemias (ACE) e ACS, desenvolver
atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em
saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços
da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da
equipe quando necessário;
CONSIDERANDO que os Agentes Comunitário de Saúde têm um papel fundamental na identificação, no acompanhamento e na condução de
indivíduos que não comparecem para vacinação;
CONSIDERANDO que a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Organização de Saúde das Américas6 publicou guia orientativo sobre
a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde na vacinação contra COVID-19, no qual elenca ações a serem realizadas pelos ACS, in verbis:
CONSIDERANDO informações da Secretaria de Estado da Saúde, de que os municípios apresentam lentidão na alimentação do Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI - online);
CONSIDERANDO que, segundo consta do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), o registro das doses
aplicadas deve ser realizado de forma nominal e individualizada, mediante inserção do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cartão
Nacional de Saúde (CNS), com objetivo de possibilitar o acompanhamento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de vacinação e
identificar/monitorar a investigação de possíveis EAPV;
CONSIDERANDO que esse registro deve ser feito no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI - online);
CONSIDERANDO que nos casos em que não há conectividade com a internet nos locais de vacinação, o Ministério da Saúde preconiza no PNO
que os registros devem ser realizados de maneira offline no e-SUS AB ou em formulários; e que em ambos os casos os dados devem ser
inseridos no SI-PNI no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
CONSIDERANDO que o formulário deverá conter 10 (dez) variáveis mínimas padronizadas: CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do
vacinado; data de nascimento; nome da mãe; sexo; grupo prioritário; nome da vacina/fabricante; tipo de dose; lote/validade da vacina;
CONSIDERANDO que, de acordo com o que consta no Anexo III, da 5ª edição do PNO, compete à gestão municipal de saúde (i) a coordenação
e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI; (ii) a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes; (iii) o descarte e a destinação final de frascos,
seringas e agulhas utilizados, conforme as normas técnicas vigentes; e (iv) a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o
processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, bem como a
transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação
das informações às unidades notificadoras;
CONSIDERANDO a PORTARIA GM/MS Nº. 69, de 14 de janeiro de 2021, que institui a OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE APLICAÇÃO
DE VACINAS contra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que segundo o disposto no artigo 2º, § 1º, da referida Portaria, os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI, do artigo 2º, a saber: informações referentes às vacinas aplicadas contra a Covid-19, ocorrência de
eventos adversos pós-vacinação (EAPV) contra a Covid-19, vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou recebidas, com a identificação dos lotes e
laboratórios, controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas contra a Covid-19, registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das
vacinas contra a COVID-19, deverão ser realizados DIARIAMENTE e de forma individualizada, nos termos do artigo 15, da Medida
Provisória Nº. 1.026, de 06 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que, na forma da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC N°. 197/2017, é
obrigatória a informação dos dados atinentes aos serviços de vacina ao Ministério da Saúde, por meio de sistema de informação oficial;
CONSIDERANDO que, conforme artigo 15, da RDC Nº. 197/2017, compete aos serviços de vacinação, público ou privado: I- registrar as
informações referentes às vacinas aplicadas no cartão de vacinação e no sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde; IImanter prontuário individual, com registro de todas as vacinas aplicadas, acessível aos usuários e autoridades sanitárias; III - manter
no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, documentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas; IV- notificar a ocorrência de
Evento Adverso Pós-Vacinação (EAPV), conforme determinações do Ministério da Saúde; V- notificar a ocorrência de erros de
vacinação no sistema de notificação da Anvisa; e VI- investigar incidentes e falhas em seus processos que podem ter contribuído para
a ocorrência de erros de vacinação;
CONSIDERANDO que, para que haja o controle do estoque de vacinas e da correta aplicação das doses, é imprescindível que seja
garantida ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da vacinação da COVID-19, com a
divulgação/alimentação diária dos dados atualizados, de forma que os órgãos de controle possam avaliar não só a probidade dos seus
atos como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que a persistência da irregularidade na gestão do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) pela
Secretaria Municipal de Saúde revela grave omissão estatal comprometedora da consecução dos objetivos do Plano Nacional de Imunização, e,
ainda, da eficiência na atuação dos órgãos de fiscalização e controle, por ofensa aos princípios da publicidade e da transparência;
CONSIDERANDO ainda que foi aprovada na Comissão Intergestores Bipartite, conforme Resolução CIB Nº. 309, de 11 de outubro 2021, o
pagamento de incentivo à atividade de registro vacinal, no valor de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), com prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação da resolução, por cada aplicação vacinal devidamente cadastrada no SIS-PNI, seja ela referente à primeira,
segunda ou terceira DOSE da campanha de vacina contra a COVID-19;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial signatário, no exercício de suas atribuições legais,
resolve:
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Parnaíba (PI), Senhor Francisco de Assis de Moraes Souza e a Secretaria de Saúde do
Município de Parnaíba (PI), a Senhora Leidiane Pio Barros, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e
de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que:
1. REALIZE a BUSCA ATIVA da população-alvo para vacinação contra a COVID-19, especialmente, de pessoas maiores de 18 anos que
ainda não foram vacinadas, pessoas que necessitam da segunda dose e não retornaram e pessoas aptas para receberem as doses de reforço
(terceira dose);
2. PROCEDA ao levantamento do quantitativo de pessoas que foram imunizados com a primeira dose de vacina contra o Novo
Coronavírus (Covid-19) no Município de Parnaíba (PI) e que necessitam de uma segunda dose e não retornaram, embora aptas,
realizando, inclusive, cruzamento de dados com outras Secretarias Municipais de Saúde, para verificação de imunização de 2ª dose em
outro município, realizando, após busca ativa;
3. DIVULGUE informações educativas quanto à indispensabilidade do retorno dos usuários para completar o esquema vacinal, por
todos os meios eletrônicos e digitais disponíveis, com o disparo de e-mail, SMS e divulgação nas mídias, a fim de dar cumprimento do
Plano Nacional de Imunização do Ministério da saúde;
4. RESERVE quantitativo necessário de doses para a imunização das pessoas dos grupos prioritários, aptas ao recebimento da
segunda dose, que ainda não compareceram para a imunização, alvo, inclusive, da busca ativa, adotando em relação a essas,
prioritariamente, o acesso mediante livre demanda em unidades de saúde previamente estabelecidas;
5. ADOTE, imediatamente, todas as providências administrativas que se fizerem necessárias para que AS DOSES DISTRIBUÍDAS PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI PARA ESTE MUNICÍPIO SEJAM APLICADAS EFETIVAMENTE na população alvo, de
acordo com a ordem de prioridade já definida no Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, no Plano Operacional da Estratégia
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de Vacinação contra a Covid-19 no Piauí, e Resoluções oriundas Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SUS) já publicadas;
6. ADOTE, imediatamente, todas as providências administrativas que se fizerem necessárias para que o registro
nominal/individualizado de todas as doses aplicadas seja realizado imediata/diariamente no Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunização (Novo SI-PNI- on line) da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19;
7. REALIZE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a inserção no SI-PNI dos registros realizados de maneira offline, no e-SUS
AB ou em formulário, nos locais de vacinação em que não há conectividade com a internet.
Resolve, ainda, determinar a Secretaria Unificada - SU, das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), as seguintes diligências:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), o cronograma e a documentação hábil a provar seu fiel
cumprimento, a cada encerramento de prazo;
b) Encaminhe-se a presente Recomendação à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como, ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAODS/MPPI, para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Dê-se conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde de Parnaíba (PI), para que acompanhem o cumprimento da presente recomendação e no
prazo de 30 (trinta) dias encaminhem relatório ao Ministério Público do Estado do Piauí.
Parnaíba (PI), 19 de janeiro de 2021.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
1Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19
2Disponível em: https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Plano-operacional-Vacina.pdf
3Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-11-23/11089/28-municipios-do-piaui-estao-com-esquema-vacinal-abaixo-de-50-dapopulacao.html.Acesso em 25/11/2021;
4Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-11-24/11090/sesapi-intensifica-combate-a-covid-em-cidades-com-aumento-decasos.html. Acesso em: 25/11/2021;
5http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-11-23/11089/28-municipios-do-piaui-estao-com-esquema-vacinal-abaixo-de-50-da-populacao.html
6O Papel dos Agente Comunitário de Saúde na vacinação contra a COVID-19: guia de apoio a Implementação, 26 de abril de 2021, disponível
em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54794/OPASWBRAPHECOVID-19210073_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS -PI21297
IC n. 050.2021. SIMP nº 000109.088.2018
DECISÃO
Trata-se de inquérito civil instaurado para investigar exercício da medicina no Hospital Regional Justino Luz concomitante a mandato eletivo por
parte do Prefeito de Paquetá-PI, o Sr. Tales Coelho Pimentel.
Em vistoria realizada no dia 09 de março de 2018, no Hospital Regional Justino Luz, foi verificada a situação de que o médico Thales Coelho
Pimentel, CRM PI 4629, estava substituindo o Dr. Hercílio de Moura Bezerra. Contudo, o Sr. Talles Pimentel é ocupante do cargo de Prefeito
Municipal da cidade de Paquetá-PI.
Oficiou-se a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH) e a Direção do Hospital Regional Justino Luz para que
informassem o tipo de vínculo o qual o médico Tales Coelho Pimentel mantém com o Hospital Regional Justino Luz, remetendo a cópia dos
respectivos documentos (contrato de prestação de serviços, empenhos, recibos, folhas de pagamento, etc). Como resposta, a entidade informou
que o aludido médico não possui vínculo com o HRJL e juntou documentos (ID: nº 31049677, p. 35 a 43).
Notificou-se o Sr. Tales Coelho Pimentel para que apresentasse manifestação acerca do procedimento em apreço, no que se refere ao exercício
da medicina no Hospital Regional Justino Luz concomitante a mandato eletivo de Prefeito de Paquetá-PI. Aquele afirmou em síntese que não
possui vínculo com o HRJL, que sempre cumpriu com suas obrigações legais oriundas do cargo de prefeito e que só exerce atividade como
médico em casos de urgência (Juntada de ID: nº 31049677, p. 46 e 47).
Consultou-se o sistema SAGRES - TCE/PI, acerca dos pagamentos do Estado do Piauí ao médico THALES COELHO PIMENTEL, notadamente
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, bem como os cargos públicos por ele ocupados no período supracitado, tendo se encontrado
apenas os pagamentos referentes ao seu cargo de Prefeito (ID: nº 31430887 e 31430998).
Requisitou-se ao vereador presidente da Câmara Municipal de Paquetá do Piauí informações sobre as licenças de mandato do prefeito municipal
de Paquetá deferidas e/ou informadas no ano de 2018. Aquele informou que não ocorreu pedido de licença por parte do Prefeito municipal no
período citado (ID: nº 32324911).
É o sucinto relatório. Decido.
A demanda em tela tem por escopo investigar exercício da medicina no Hospital Regional Justino Luz concomitante a mandato eletivo por parte
do Prefeito de Paquetá-PI, o Sr. Tales Coelho Pimentel.
Ao desfiar os autos, é possível observar que de fato, o investigado exerceu a medicina enquanto Prefeito de Paquetá-PI, visto que foi pego no ato
na vistoria realizada em 09 de março de 2018 no Hospital Regional Justino Luz.
Dessa forma, restaria evidente a acumulação indevida de cargos públicos. No entanto, não há que se falar em descumprimento de carga horária
laboral de nenhum dos cargos públicos, visto que conforme vistoria ministerial realizada o agente estava exercendo suas atividades de médico no
Hospital Justino Luz, bem como o cargo de prefeito não tem carga horária de trabalho estipulada em lei, inexistindo notícia de que o gestor não
prestaria serviço.
Logo, a situação narrada configuraria tão somente configuraria ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração
Pública nos termos do art. 11 da Lei nº 8429/92.
No entanto, não consta nos autos qualquer indicação de que a acumulação tenha se pautado em má-fé do gestor público, logo, ausente a
demonstração de dolo, requisito indispensável para a prática de ato de improbidade administrativa.
Deste modo, não há nos autos elementos de informação capazes de subsidiar a caracterização de ato de improbidade pelo gestor municipal
investigado.
O STJ tem decidido que: "para que seja reconhecida a tipificação daconduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade
Administrativa, énecessária 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. Portanto, o ato de improbidade administrativa previsto 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. 1708269/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, Dje 27.11.2018)".
Ainda na esteira daquela Corte superior: "para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além
da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei deImprobidade Administrativa
não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, ocorrupto,aqueledesprovidode lealdadee boa-fé(Resp. 1.674.354/RS)".
Vale lembrar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abusodeautoridadecometidos 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:
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"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquerindíciodapráticadecrime,deilícitofuncionaloudeinfraçãoadministrativa:
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."
O legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige, ao menos, motivação e
direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos materiais que demonstrem a
pertinência da manutenção procedimental.
Deste modo, foram esgotadas todas as possibilidades de diligências, inexistindo fundamento para a propositura de ação civil por ato de
improbidade administrativa e considerando as atribuições deste órgão ministerial, não há justa causa para continuidadedoprocedimento
investigatório (Inquérito Civil).
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito. Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de cientificar as partes tendo em vista que a demanda foi aberta em face de dever de ofício.
Ademais, há necessária remessa do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico, sendo assim, encaminhe-se.
necessários.
Após o retorno, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros
Picos/PI, 01 de dezembro 2021.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
IC n. 071.2018. SIMP nº 000131.088.2018
DECISÃO
Trata-se de inquérito civil instaurado para investigar pagamento ilegal de sessões extraordinárias e variações dos subsídios pagos aos
vereadores (3,57%) do Município de Wall Ferraz-PI com norma aprovada fora do período legal para aprovação, situação verificada na prestação
de contas do Município de Wall Ferraz-PI no ano de 2009.
Determinou-se a expedição de ofício ao TCE/PI para que apresentasse cópia do Relatório da DFAM quanto ao objeto do vertente procedimento.
Referido relatório foi apresentada e se encontra juntado no documento de ID: 3019080 às fls. 29 a 66.
Ainda, que fosse oficiada a Câmara Municipal de Wall Ferraz, requisitando- se cópias dos empenhos, notas de empenho, pagamentos e recibos
ou transferências bancárias que atestem o pagamento dos valores referentes à participação em sessão extraordinária em favor de cada um dos
que recebeu, bem como cópia do ato de convocação da sessão extraordinária e ata da referida sessão. Outrossim, requisitou-se cópia da lei
municipal que elevou os subsídios no ano de 2009, cópia dos contracheques de todos os vereadores, durante o exercício financeiro de 2009,
cópia dos empenhos, notas de empenho e extratos referentes às transferências.
Em resposta às solicitações anteriores, a Câmara apresentou a manifestação e documentos de fls. 67 a 112 do documento de ID: 3019080.
Solicitou auxílio ao CACOP do MPPI, o qual apresentou a resposta de fls.
128 a 141 do documento de ID: 3019080.
Oficiou-se o cartório eleitoral da 62ª zona eleitoral, para que, no prazo de 10 dias, enviasse a esta Promotoria a relação de todos os vereadores
de Wall Ferraz do ano de 2009 até os dias atuais. A resposta foi apresentada conforme fl. 154 do documento de ID: 3019080.
Solicitou-se a Câmara de Vereadores do Município de Wall Ferraz-PI que, no prazo de 10 (dez)dias, informasse a lista dos vereadores
pertencentes à casa no ano de 2009, bem como se houve substituição de algum vereador no decurso do ano de 2009. A casa legislativa
apresentou a manifestação de fls. 157 do documento de ID: 3019080.
Foi requerido ao Setor de Perícias do MPPI a realização de perícia nos autos no mês de agosto de 2019. No entanto, a perícia somente foi
efetuada em novembrode2021.
O inquérito foi arquivado em 28.10.2019, no entanto, os autos foram devolvidos pelo CSMP em razão da não homologação do arquivamento.
É o sucinto relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre notar que o presente inquérito civil foi instaurado investigar pagamento ilegal de sessões extraordinárias e variações dos
subsídios pagos aos vereadores (3,57%) do Município de Wall Ferraz-PI com norma aprovada fora do período legal para aprovação, situação
verificada na prestação de contas do Município de Wall Ferraz-PI no ano de 2009.
Os fatos que subsidiaram a investigação ocorreram no ano de 2009, logo,decorridos 12 (doze) anosdesua ocorrência.
Considerando o lapso temporal decorrido, faz-se necessário analisar a ocorrência de eventual prescrição.
Como ensina Luís Roberto Barroso (2001) "num Estado democrático de direito, a ordem jurídica gravita em torno de dois valores essenciais: a
segurança e a justiça". Para a garantia dos mecanismos acima, a prescrição se destaca como figura fundamental para concretizar a segurança
jurídica, uma vez que, ao estabilizar as situações jurídicas e as expectativas normativas da sociedade com o transcurso de tempo, evita que os
jurisdicionados fiquem expostos a inseguranças ou incertezas perpétuas. Em outras palavras, a segurança jurídica visa a estabilizar as relações
jurídicas no tempo.
Neste cenário, temos que a Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) antes da recente alteração realizada pela Lei nº
14.230/2021, tratava da prescrição de atos de improbidade administrativa com base no sujeito ativo, por exemplo: para cargos em comissão ou
função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação era de cinco anos após a saída do cargo.
Vejamos a antiga redação:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
- até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
- até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do
art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
No entanto, a Lei nº 14.230/2021 modificou consideravelmente a LIA (Lei nº 8429/92) e dentre as várias alterações, trouxe novos prazos
prescricionais, estabelecendo o novel artigo 23:
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no
caso deinfrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) III - (revogado). (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo
prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo,
esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
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- pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma
sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de
improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendemse aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021
§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição
intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo
previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).
Consabido que a prescrição é um direito legítimo do cidadão, a qual se torna instrumento de defesa em face do direito sancionador
A adoção dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no âmbito da improbidade já é tema da jurisprudência do STJ há
considerável tempo, como exemplo cito o julgado abaixo:
[2] Sustentamos, desde longa data, que o Direito Administrativo Sancionador rege as ações de improbidade. Veja-se artigo publicado na Revista
de Administración Pública (RAP) da Espanha 149, em 1999, nosso trabalho pioneiro nesta matéria, quando introduzimos no Brasil um novo
conceito de sanção administrativa, que permitiu o alargamento do regime do direito administrativo sancionador para o campo das ações de
improbidade administrativa. Na primeira edição de nossa obra Direito Administrativo Sancionador, ed. RT, SP, em 2000, reafirmamos o conceito
de sanção administrativa que permitiu sua aplicação pelo Poder Judiciário, alcançando as ações de improbidade administrativa, conceito este que
teve repercussão na formação do convencimento dos Tribunais Superiores sobre essa matéria. Com efeito, concepção alcançou o entendimento
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corrupção: ineficiência (p. 300). (RESP 87.360-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17 de junho de 2008.
Outrossim, no momento atual, foi expressamente incorporado ao sistema jurídico brasileiro com o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de
Improbidade:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos
em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
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Sendo assim, considerando o caráter de direito sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a lei posterior deverá retroagir quando mais
benéfica.
Deste modo, verificando que os fatos investigados ocorreram no ano de 2009, já decorridos 12 (doze) anos de sua prática, aplica-se o fenômeno
da prescrição, portanto, nãohájustacausaparacontinuidadedoprocedimentoinvestigatório(InquéritoCivil).
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de cientificar os interessados tendo em vista que a demanda foi aberta em face de dever de ofício.
Ademais, há necessária remessa do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico, sendo assim, encaminhe-se.
Após o retorno, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros
necessários.
Picos/PI, 13 de dezembro de 2021.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
IC n. 088.2018. SIMP nº 000128.088.2015
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado a partir do desmembramento do ICP 14/2012 que versava sobre inúmeras irregularidades do
Município de Wall Ferraz, passando a ter como objeto a averiguação de contratações de servidores fantasmas no município em questão em idos
de 2011.
A denúncia informava que no ano de 2011 o então Presidente da Câmara Municipal de Wall Ferraz, o Sr. Francisco Pinheiro Leal, teria atuado na
contratação de seus filhos: Agleidson Pinheiro de Oliveira Leal e Alex Pinheiro de Oliveira; e sua esposa, a Sra. Maria Pinheiro de Oliveira Leal,
para prestação de serviços em favor do Município de Wall Ferraz.
Constata-se nos autos que apenas o primeiro teria prestado serviços para a Câmara Municipal na função de controlador, tendo os demais
prestado serviços para a Prefeitura Municipal de Wall Ferraz.
O feito foi arquivado parcialmente em Id n. 32058023, subsistindo apuração de contratação irregular referente apenas ao Sr. Agleidson Pinheiro
de Oliveira Leal.
É o sucinto relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre notar que o presente inquérito civil foi instaurado para apurar a contratação de servidores fantasmas no Município de Wall
Ferraz-PI, referente principalmente ao Sr. Agleidson Pinheiro de Oliveira Leal.
Os fatos que subsidiaram a investigação ocorreram no ano de 2011, logo, decorridos 10 (dez) anos de sua ocorrência.
Considerando o lapso temporal decorrido, faz-se necessário analisar a ocorrência de eventual prescrição.
Como ensina Luís Roberto Barroso (2001) "num Estado democrático de direito, a ordem jurídica gravita em torno de dois valores essenciais: a
segurança e a justiça". Para a garantia dos mecanismos acima, a prescrição se destaca como figura fundamental para concretizar a segurança
jurídica, uma vez que, ao estabilizar as situações jurídicas e as expectativas normativas da sociedade com o transcurso de tempo, evita que os
Página 21

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1020 Disponibilização: Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022 Publicação: Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022

jurisdicionados fiquem expostos a inseguranças ou incertezas perpétuas. Em outras palavras, a segurança jurídica visa a estabilizar as relações
jurídicas no tempo.
Neste cenário, temos que a Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) antes da recente alteração realizada pela Lei nº
14.230/2021, tratava da prescrição de atos de improbidade administrativa com base no sujeito ativo, por exemplo: para cargos em comissão ou
função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação era de cinco anos após a saída do cargo.
Vejamos a antiga redação:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
- até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
- até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do
art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
No entanto, a Lei nº 14.230/2021 modificou consideravelmente a LIA (Lei nº 8429/92) e dentre as várias alterações, trouxe novos prazos
prescricionais, estabelecendo o novel artigo 23:
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no
caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) III - (revogado). (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo
prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo,
esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma
sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de
improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendemse aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021
§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição
intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo
previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).
Consabido que a prescrição é um direito legítimo do cidadão, a qual se torna instrumento de defesa em face do direito sancionador
A adoção dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no âmbito da improbidade já é tema da jurisprudência do STJ há
considerável tempo, como exemplo cito o julgado abaixo:
[2] Sustentamos, desde longa data, que o Direito Administrativo Sancionador rege as ações de improbidade. Veja-se artigo publicado na Revista
de Administración Pública (RAP) da Espanha 149, em 1999, nosso trabalho pioneiro nesta matéria, quando introduzimos no Brasil um novo
conceito de sanção administrativa, que permitiu o alargamento do regime do direito administrativo sancionador para o campo das ações de
improbidade administrativa. Na primeira edição de nossa obra Direito Administrativo Sancionador, ed. RT, SP, em 2000, reafirmamos o conceito
de sanção administrativa que permitiu sua aplicação pelo Poder Judiciário, alcançando as ações de improbidade administrativa, conceito este que
teve repercussão na formação do convencimento dos Tribunais Superiores sobre essa matéria. Com efeito, concepção alcançou o entendimento
dos Tribunais Superiores. A jurisprudência do STJ, em matéria de improbidade administrativa, tem sido sensível aos princípios do Direito
Administrativo Sancionador, como se vê inúmeros julgados do STJ, destacando-se este julgamento paradigmático: "O direito
administrativo sancionador está adstrito aos princípios da legalidade e da tipicidade, como consectários das garantias
constitucionais", no qual cita nossa doutrina: Osório, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública:
corrupção: ineficiência (p. 300). (RESP 87.360-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17 de junho de 2008.
Outrossim, no momento atual, foi expressamente incorporado ao sistema jurídico brasileiro com o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de
Improbidade:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos
em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
Sendo assim, considerando o caráter de direito sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a lei posterior deverá retroagir quando mais
benéfica.
Deste modo, verificando que os fatos investigados ocorreram no ano de 2011, já decorridos 10 (dez) anos de sua prática, aplica-se o fenômeno
da prescrição, portanto, não há justa causa para continuidade do procedimento investigatório (Inquérito Civil).
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de cientificar os interessados tendo em vista que a demanda foi aberta em face de dever de ofício.
Ademais, há necessária remessa do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico, sendo assim, encaminhe-se.
Após o retorno, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros
necessários.
Picos/PI, 15 de dezembro de 2021.
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MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
IC n.37.2019.000140.088.2019
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO SEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PELO SR. MATISUZUK CIPRIANO NO MUNICÍPIO DE DOM EXPEDITO LOPES-PI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONTINUAÇÃO
DO FEITO. ARQUIVAMENTO.
Não pode a investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao
princípio da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado, deve ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado a partir de denúncia anônima formulada junto a Ouvidoria do MPPI, a qual relata, em síntese, que o
ex-secretário de Assistência do Social do Município de Dom Expedito Lopes/PI, o senhor Matisuzuk Cipriano de Moura teria cometido
irregularidades concernentes a realização de pagamentos em favor de sua irmã, a senhora Rizoleta Maria de Quadros Figueiredo no que tange à
contratação sem procedimento administrativo nem procedimento licitatório, cuja finalidade era a locação de objetos pertencentes a esta para
eventos na referida secretaria.
Consta da denúncia inicial que os pagamentos eram referentes aos aluguéis de produtos para realização dos eventos da Secretária de
Assistência Social e eram devidamente pagos com recursos da Secretaria em questão.
Em oitiva realizada com a Sra. Rizoleta Maria aduziu que já tinha costume de prestar o referido serviço também em outros municípios, bem como
realizou eventos como dia das mães, páscoa e outros, recebia os pagamentos através de transferência bancária.
Devidamente instruído o feito, consubstanciado em notas de empenhos e pagamentos do ex-secretário em favor da Sra. Rizoleta Maria de
Quadros Figueiredo Moura, oportunizou-se os senhores supracitados a discutirem lavratura de Acordo de Não Persecução Cível - ANPC, os
quais demonstraram desinteresse conforme se verifica da ata de reunião de 09.03.2020, deste procedimento bem como do procedimento
registrado no SIMP sob o protocolo 000138-088/2019, este apenas quanto ao ex-secretário.
Solicitadas informações ao Prefeito Municipal de Dom Expedito Lopes-PI, sendo este ordenador de despesas do Município, manifestação juntada
em Id n. 31496972.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, deve
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, 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.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, 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 delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Da cuidadosa análise dos autos, verificou-se que o objeto deste Inquérito Civil cinge-se a apurar possível improbidade administrativa quanto a
contratação sem procedimento licitatório dos serviços da Sra. Rizoleta pelo Secretário de Assistência Social à época, o Sr. Matisuzuk Cipriano.
Pois bem, ante o supradito objeto fora diligenciado no feito a fim de apurar se havia ocorrido a irregularidade, bem como a forma que ocorreu, no
entanto, ao instruir-se o feito verificou-se que não há provas de cometimento de improbidade administrativa.
Neste interim, em consonância com as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, alterou-se o artigo que tratava acerca de violação dos
princípios da administração pública, deixando de tipificar atos que atentavam contra estes, ficando sem enquadramento a investigação em lume
que se referia a possível desobediência dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência:
Art. 11. Constitui 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:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº
14.230, de 2021)
Ainda em análise da Lei de Improbidade Administrativa e das alterações trazidas pela Lei nº 14.230 de 2021, ficou instituído que para efeitos de
responsabilização é necessária a comprovação de que houve dolo na conduta do agente público ao realizar seus atos, in verbis:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos
previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
Deste modo, a inexistência de ilegalidade ou irregularidade no ato praticado pelo Sr. Matisuzuk Cipriano e pela Sra. Rizoleta Maria, traz consigo a
inexistência de improbidade administrativa, como se infere do precedente abaixo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. (...) AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE E DE ATO DOLOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE (ART. 17, § 11 DA LEI 8.429/92). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no REsp: 1196801 MG
2010/0100691-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 26/08/2014).
Assim, ao instruir-se o procedimento em lume, não restou configurada a irregularidade apontada, não havendo outras medidas a serem adotadas,
pois, esgotadas todas as diligências, no afã, merece especial atenção o que dispõe o art. 10 da Resolução n. 023/2007 do CNMP que
regulamenta o Inquérito Civil, senão, vejamos:
Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório
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Ainda com relação a possível dano ao erário, após diligenciar no feito, não se encontrou provas de que aconteceu e nem de que o serviço não foi
efetivamente prestado pela contratada, não tendo que se falar em improbidade administrativa.
Nesse sentido, há entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROPAGANDA PESSOAL. IRREGULARIDADE NÃO
DEMONSTRADA. DANO NÃO COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE IMPROBIDADE. PROPAGANDA PESSOAL. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO NÃO COMPROVADO. PEDIDO
IMPROCEDENTE. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROPAGANDA PESSOAL.
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO NÃO COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROPAGANDA PESSOAL.. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO NÃO
COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. Não
demonstrada a irregularidade na utilização de verba pública, nem mesmo a publicidade irregular (art. 37, § 1º, CF), julga-se improcedente o
pedido de condenação do ex-prefeito às sanções da Lei nº. 8.429/92. Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso de
apelação.
(TJ-MG - AC: 10694120056742001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 18/02/2016, Data de Publicação: 04/03/2016)
Destarte, padece de cogência prolongar a investigação ministerial que se estende estando com o seu objeto esgotado e ainda sem tipificação na
Lei de Improbidade Administrativa, causando aumento do acervo procedimental desta PJ, que sem dúvidas já é enorme.
Deste modo, considerando as atribuições deste órgão ministerial, não há justa causa para continuidade do procedimento investigatório
(Inquérito Civil), por ausência de ato ímprobo, vez que a Nova Lei de Improbidade Administrativa aboliu a conduta averiguada.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
desta Decisão.
Comunique-se o Sr. Matisuzuk Cipriano e a Sra. Rizoleta Maria acerca
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 01 de dezembro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
ICP n. 004.2020.001003.361.2019
DECISÃO
Trata-se de inquérito civil originado de representação apresentada por vereadores da Câmara Municipal de Dom Expeditos Lopes, cujo mote é
averiguar suposta irregularidade na apresentação dos balancetes mensais, referentes ao exercício de 2018, pelo gestor do Município, o Sr.
Valmir Barbosa de Araújo.
Segundo consta dos autos, a Prefeitura de Dom Expedito Lopes:
® Enviou o Ofício nº 222/2018, datado de 26.12.2018, referente aos balancetes de outubro/2018, para tentar enganar o TCE e suprir os meses de
novembro e dezembro/2018 que estavam pendentes. (fl. 05 de ID: 30395462).
® Enviou o Ofício nº 222/2018 (Balancete de outubro/2018) como se fosse o de novembro/2018 ao TCE-PI, em 01.02.2019, conforme documento
recebido da corte de contas, e foi rejeitado após verificado o erro em 21.03.2019. (ID: 31744353).
® Enviou o Ofício nº 222/2018 (Balancete de outubro/2018) como se fosse o de dezembro/2018 ao TCE-PI, em 07.03.2019, conforme documento
recebido da corte de contas e foi rejeitado após verificada o erro em 21.03.2019. (ID: 31744353).
® Após a rejeição do Ofício n. 222/2018, como se fosse o balancete de novembro/2018, foi encaminhado ao TCE-PI, em 21.03.2019, o Ofício S/N
datado de 31.12.2018, para dar quitação ao mês novembro/2018. No entanto, o presidente da Câmara à época, Kildary Gomes Gonçalves, nega
o recebimento, bem como que a assinatura seja sua. O referido ofício foi rejeitado pela corte de contas em 12.06.2021, por suposto pedido da
Prefeitura de Dom Expedito Lopes, por não apresentar numeração.
® O ofício correto de entrega do balancete de NOVEMBRO/2018 somente foi entregue a Câmara em 04.02.2019, por meio do Ofício S/N/2019,
datado de 31.01.2019, entregue ao Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas.
® O ofício correto de entrega do balancete de DEZEMBRO/2018 somente foi entregue a Câmara em 04.02.2019, por meio do Ofício 059/2019,
datado de 18.03.2019, entregue ao Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas.
Outrossim, consta dos autos suposta falsificação de documento público, qual seja o Ofício S/N datado de 31.12.2018, utilizado para dar quitação
ao mês novembro/2018 junto ao TCE-PI. No entanto, o presidente da Câmara à época, Kildary Gomes Gonçalves, nega o recebimento, bem
como que a assinatura seja sua. O referido ofício foi rejeitado pela corte de contas em 12.06.2021, por suposto pedido da Prefeitura de Dom
Expedito Lopes, por não apresentar numeração, vejamos abaixo:
No transcurso do feito, realizou-se audiência de instrução com o Sr. Kyldary Gomes Gonçalves, ex-presidente da Câmara de Dom Expedito
Lopes (A presente audiência foi gravada e armazenada em NUVEM acessível por meio do seguinte link:
https://mppimpbr.sharepoint.com/:v:/s/1PJPicos/EZmjfo7kbbRMgLqfz_chP9QBw7KR8TAr UaXiATvlZzpR8A?e=GHc2sn).
Foram realizadas outras duas audiências instrutórias, com a Sra. Rosa Gardênia Barbosa de Moura, Controladora Municipal
(https://mppimpbr.sharepoint.com/:v:/s/1PJ- Picos/EYawWoVTYb9Lvi2Yp3EmTgABozvDMuoLEg603gT9FWfsYQ?e=VoHAIa e
https://mppimpbr.sharepoint.com/:v:/s/1PJ- Picos/EdDV1keMZ51MgdYVUCuMvv8B84Da7ap7oMidGe3TAiHQAg?e=cWTJEU) e com o Prefeito, o
Sr.
Valmir
Barbosa
de
Araújo
(https://mppimpbr.sharepoint.com/:v:/s/1PJPicos/EbJqMRHB9hhIofZ3FVRcLMQBN60hx4QAiigykPAmaiC10g?e=d859Ft).
Ademais, realizou-se audiência extrajudicial de instrução na data de 05.10.2021, para oitiva do Sr. Marconio Nobre Araújo (89 9983-0666),
apontado pelo Prefeito do Município de Dom Expedito Lopes, como sendo o responsável pela contabilidade e por fazer os ofícios dos balancetes
e da Sra. Neila Pio (89 9903-9028), funcionária ligada ao Sr. Marconio e responsável pela digitalização dos balancetes tratados nestes autos.
As audiências podem ser acessadas nos seguintes links: https://mppimpbr.sharepoint.com/:v:/s/1PJPicos/EbT35C_IaS9GvAE3dxRuMM4BkGp5ZU2U5nHUCnEAM1OX6w?e=KEhkVU
https://mppimpbr.sharepoint.com/:v:/s/1PJ- Picos/EaLquNgy8TFCghGpjzJBq7YBeAZA3K3CumuEMeRy7XD53A?e=FhAItK
Outrossim, o Município de Dom Expedito Lopes solicitou dilação de prazo para apresentação de resposta, conforme peça de ID: 33393711. No
entanto, não apresentou resposta nos autos até o momento.
É o relatório. Decido.
O objetivo deste inquérito civil foi averiguar suposta irregularidade na apresentação dos balancetes mensais, referentes ao exercício de 2018,
pelo gestor do Município, o Sr. Valmir Barbosa de Araújo.
A investigação realizada revelou que o gestor atuou com desídia no que se refere à prestação de contas do ente municipal, pois reiteradamente
apresentou documentos incompatíveis ao TCE-PI, buscando ganhar tempo e ludibriar a corte de contas.
A prestação de contas constitui ato formal e exigência constitucional, devendo ocorrer em estrita conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, observando-se, com rigor, a forma e os prazos fixados.
Desse modo, a prestação de contas com ausência de documentos, envio de documentos incompatíveis com o solicitado e/ou envio com atraso
compromete a efetividade do controle da transparência dos atos de gestão, configurando infração à norma legal e, por conseguinte, configuraria
ato de improbidade administrativa por violação ao princípio da legalidade administrativa.
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Ademais, verificou-se nos autos suposta apresentação de documento falso para o TCE-PI pela Prefeitura de Dom Expedito Lopes. Diante da
prática de suposto crime, foi instaurada Notícia de Fato nº 1693.361.2020 para investigar os fatos.
No que se refere a prática de ato de improbidade administrativa, apesar dos documentos coligidos aos autos indicarem sua ocorrência, é forçoso
admitir-se que a atuação ministerial foi prejudicada.
É que na data de 25 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa.
Dentre outras alterações, referida norma legal modificou as condutas consideradas como ímprobas, previstas no art. 11 da Lei nº 8429/92, as
quais eram elencadas apenas de modo exemplificativo, tornando o rol de condutas taxativo.
Neste sentido, voltando ao caso concreto, temos que a conduta investigada nestes autos não é mais considerada passível de configurar ato de
improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca da situação narrada, notadamente a prestação de contas
com ausência de documentos, envio de documentos incompatíveis com o solicitado e/ou envio com atraso, bem como a suposta apresentação de
documento falso ao TCE-PI, vejamos sua nova redação:
"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
- (revogado);
- (revogado);
- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por
informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
- negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras
hipóteses instituídas em lei;
- frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à
obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
- (revogado);
- (revogado);
- nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
- praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da
Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de
serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
Deste modo, considerando as atribuições deste órgão ministerial, não há justa causa para continuidade do procedimento investigatório
(Inquérito Civil), por ausência de ato ímprobo, vez que a Nova Lei de Improbidade Administrativa aboliu as condutas averiguadas.
Portanto, foram esgotadas todas as possibilidades de diligências, inexistindofundamentoparaaproposituradeação
civilporatodeimprobidadeadministrativa.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito,porfaltadejustacausaparao seuprosseguimento.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Encaminhe-se cópia integral destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para juntada a NF criminal nº 1693.361.2020, remetendo-se,
principalmente, os vídeos das audiências instrutórias de maneira individual via e-mail ou link do OneDrive.
Cientifiquem-se aos noticiantes, quais sejam, ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, FRANCISCO DE ASSIS MARCOLINO DANTAS, IRENY
GONÇALVES DE CARVALHO VALE, KILDARY GOMES GONÇALVES E JOSENILZA PEREIRA DE
MOURA SANTOS, vereadores com assento na Câmara Municipal de Dom Expedito Lopes- PI.
Ademais, há necessária remessa do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico, sendo assim, encaminhe-se.
Após o retorno, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 15 de novembro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
IC n.012.2020.000978.361.2019
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CONTROLADORGERAL DA CÂMARA NO MUNICÍPIO DE DOM EXPEDITO LOPES-PI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONTINUAÇÃO DO FEITO.
ARQUIVAMENTO.
Não pode a investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao
princípio da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado, deve ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com a finalidade de apurar possível irregularidade perpetrada pelo Presidente da Câmara de Dom Expedito
Lopes, o Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas, no tocante à contratação de controlador-geral sem a devida observância aos ditames legais.
A demanda chegou ao conhecimento deste Órgão Ministerial a partir de denúncia formulada pela Prefeitura Municipal, alegando, em síntese, que
o Presidente da Câmara havia procedido a nomeação da Sra. Anne Karoline de Moura Barbosa, a qual possui qualificação como nutricionista,
para o cargo de controladora-geral, de modo que apenas servidores efetivos poderiam assumir o referido cargo, não se enquadrando nesta
categoria a senhora Anne Karoline.
Solicitado esclarecimento ao Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas, este aduziu que o Poder Legislativo Municipal não possui servidor efetivo
para assumir o cargo em questão e, em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público, nomeou a servidora para atuar como
controladora da câmara.
Em pesquisa no sistema SAGRES do TCE foi encontrado pagamentos referentes ao ano de 2019 realizados em favor da Sra. Anne Karoline,
constando como ocupante do cargo de controladora-geral.
Em novo Ofício enviado a este Parquet, a Câmara Municipal acostou portaria de nomeação de nova controladora da câmara municipal, sendo
esta uma profissional formada na área de contabilidade, a Sra. Ivonilda de Sousa Veloso, no entanto, não compõe o quadro de servidores
efetivos.
Com a finalidade verificar a existência de pagamentos no exercício de 2019 e 2020 às Sras. Anne Karoline e Ivonilda de Sousa, constatou-se a
Sra. Anne Karoline como controladora, recebendo a respectiva remuneração no ano de 2019 enquanto a Sra. Ivonilda como controladora,
recebendo pagamentos no exercício de 2020.
Ao ser questionado sobre como foi realizada a contratação da atual controladora do legislativo municipal e em que fase estaria o Projeto de Lei
do certame para suprir a necessidade de servidores efetivos, o Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas afirmou que a nova controladora foi
apenas nomeada, visto não haver servidores efetivos no âmbito da câmara municipal, bem como devido ao estado pandêmico e a sua saída da
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presidência, não sabe informar como está o estudo para realização de concurso público.
Foi solicitado ao Sr. Francisco Marcolino que demonstrasse interesse em discutir Acordo de Não Persecução Cível, em virtude da sua
manifestação de interesse, voltaram-me os autos.
Analisando-se os autos, bem como o acervo desta Promotoria de Justiça, tem-se que o investigado já pactuou Termo de Ajustamento de Conduta
que é gênero do qual Acordo de Não Persecução Cível é espécie, no ano de 2020, não sendo possível ser firmado mais de um ANPC.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, deve
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, 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.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, 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 delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Da cuidadosa análise dos autos, verificou-se que o objeto deste Inquérito Civil cinge-se a apurar possível contratação irregular pelo Presidente da
Câmara Municipal, o Sr. Franciso de Assis Marcolino Dantas de controlador-geral.
Pois bem, ante o supradito objeto fora diligenciado no feito a fim de apurar se havia ocorrido a irregularidade, bem como a forma que ocorreu, no
entanto, ao instruir-se o feito verificou-se que não há provas de cometimento de improbidade administrativa.
Neste interim, em consonância com as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, alterou-se o artigo que tratava acerca de violação dos
princípios da administração pública, deixando de tipificar atos que atentavam contra estes, ficando sem enquadramento a investigação em lume
que se referia a possível desobediência dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência:
Art. 11. Constitui 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:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº
14.230, de 2021)
Ainda em análise da Lei de Improbidade Administrativa e das alterações trazidas pela Lei nº 14.230 de 2021, ficou instituído que para efeitos de
responsabilização é necessária a comprovação de que houve dolo na conduta do agente público ao realizar seus atos, in verbis:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos
previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
Ao diligenciar no feito, restou comprovado que a contratação só aconteceu devido à falta de servidores concursados no âmbito da Câmara
Municipal, ficando o Presidente à época sem muitas opções para preenchimento do cargo.
Deste modo, a inexistência de ilegalidade ou irregularidade no ato praticado pelo Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas, traz consigo a
inexistência de improbidade administrativa, como se infere do precedente abaixo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. (...) AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE E DE ATO DOLOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE (ART. 17, § 11 DA LEI 8.429/92). PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1196801 MG
2010/0100691-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 26/08/2014).
Ainda com relação a possível dano ao erário, após diligenciar no feito, não se encontrou provas de que aconteceu e nem de que o serviço não foi
efetivamente prestado pela contratada, não tendo que se falar em improbidade administrativa.
Nesse sentido, há entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROPAGANDA PESSOAL. IRREGULARIDADE NÃO
DEMONSTRADA. DANO NÃO COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE IMPROBIDADE. PROPAGANDA PESSOAL. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO NÃO COMPROVADO. PEDIDO
IMPROCEDENTE. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROPAGANDA PESSOAL.
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO NÃO COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROPAGANDA PESSOAL.. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO NÃO
COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. Não
demonstrada a irregularidade na utilização de verba pública, nem mesmo a publicidade irregular (art. 37, § 1º, CF), julga-se improcedente o
pedido de condenação do ex-prefeito às sanções da Lei nº. 8.429/92. Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso de
apelação.
(TJ-MG - AC: 10694120056742001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 18/02/2016, Data de Publicação: 04/03/2016)
O STJ tem decidido que: "para que seja reconhecida a tipificação da
conduta do réu como incurso nas prescrições 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. Portanto, o
ato de improbidade administrativa previsto 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. 1708269/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 27.11.2018)".
Ainda na esteira daquela Corte superior: "para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além
da subsunção do fato à norma, caracterizar 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 (Resp. 1.674.354/RS)".
Destarte, padece de cogência prolongar a investigação ministerial que se estende estando com o seu objeto esgotado e ainda sem tipificação na
Lei de Improbidade Administrativa, causando aumento do acervo procedimental desta PJ, que sem dúvidas já é enorme.
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Deste modo, considerando as atribuições deste órgão ministerial, não há justa causa para continuidade do procedimento investigatório
(Inquérito Civil), por ausência de ato ímprobo, vez que a Nova Lei de Improbidade Administrativa aboliu a conduta averiguada.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se o Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas acerca desta
Decisão.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 15 de dezembro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça

4.9. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI21300
EDITAL nº 001/2022
A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 4º, caput, da Portaria Nº 001/2017 e em cumprimento ao disposto no art. 5º do Ato Conjunto
PGJ/CGMP-PI Nº 01 de 13 de janeiro de 2017, foi designado o dia 24 de janeiro de 2022, segunda-feira, às 8 horas, no Gabinete da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri, na Sede das Promotorias de Justiça de Piripiri, localizada rua Padre Domingos, 505, Centro, Piripiri
- PI, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA DO ANO DE 2022, oportunidade em que serão recebidas reclamações, sugestões ou
críticas a respeito da execução dos serviços da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri.
Ficam convidados para contribuir com a correição, com sugestões, críticas e/ou reclamações, a serem enviadas para o e-mail
sedepiripiri@mppi.mp.br, os Magistrados, Defensores Públicos, Advogados, Delegados, demais autoridades e partes interessadas.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado nos átrios do Fórum de Justiça e do Núcleo das Promotorias de
Justiça de Piripiri, e receber ampla divulgação.
Piripiri (PI), 19 de janeiro de 2022.
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 001/2022
Objeto: Realização de Correição Interna na 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri - PI conforme determinação contida no art. 5º do ATO
CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Marcelo de Jesus Monteiro Araújo, no uso das
atribuições previstas nos arts. 127, caput 1, art. 129, I e II 2, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO que o disposto no artigo 37 da Carta Magna trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri - PI,
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o dia 24 de janeiro de 2022, às 08 horas, no gabinete da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri, localizada na rua
Padre Domingos, 505, Centro, Piripiri - PI, para início dos trabalhos da CORREIÇÃO INTERNA na referida Promotoria de Justiça.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça Marcelo de Jesus Monteiro Araujo, e compreenderão o período de
24 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2022, no horário de 08 às 15:00 horas, nas dependências da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri.
Art. 3º. A presente Correição Interna deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 4º. Durante o período de Correição Interna será fixada no átrio da sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Piripiri a informação clara
e destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - identificar as ações judiciais com carga para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri com a identificação do número dos autos, juízo,
natureza, partes, fase, data de vistas e data de carga;
II - identificar as audiências designadas para data posterior ao período da correição interna com a identificação do número dos autos, juízo,
natureza, tipo, data e horário;
III - identificar os procedimentos investigatórios criminais com carga para a 1ª Promotoria da Comarca de Piripiri com a identificação dos números
dos autos, natureza dos autos, data da instauração, objeto, último ato praticado, data do último ato praticado e situação atual;
IV - identificar as peças de informação, notícias de fato e procedimentos administrativos com a identificação dos números dos autos, natureza dos
autos, data da instauração, objeto, último ato praticado, data do último ato praticado e situação atual;
V - elaborar a relação nominal de presos com a identificação dos nomes, data da prisão, local onde se encontram recolhidos e o número do
inquérito policial ou da ação penal;
VI - elaborar a relação nominal de adolescentes internados com a identificação dos nomes, data de nascimento, data de internamento, local onde
estão apreendidos ou internados, ato infracional imputado e o número dos autos;
VII - conferir o arquivo permanente (extrajudicial) para a identificação dos números dos autos, natureza dos autos, data de instauração, objeto,
data do arquivamento e data de homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público
VIII - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri
durante a correição.
Art. 6º. Após o término da correição interna, será realizado o arquivamento em pasta própria da Promotoria de Justiça dos relatórios e
planilhas correspondentes (anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº01 de 13 de janeiro de 2017), e encaminhado cópia, no prazo de 10
(dez) dias, à Corregedoria Geral do Ministério Público.
Art. 7º. Determinar que seja cientificado da presente Correição Interna o Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça e o Exmo. Sr. Corregedor Geral
do Ministério Público, bem como, que seja expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da 1ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Piripiri.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Piripiri (PI), 19 de janeiro de 2022.
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO
Promotor de Justiça
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1 Art. 127. 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.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - 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;

4.10. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI21301
7 promotoria de justiça de parnaíba
NOTÍCIA DE FATO SIMP
Nº 001099-369/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB após denúncia apresentando a possível prática da conduta tipificada no art. 268 do CP
(infração de medida sanitária preventiva) por parte da Igreja Universal, situada na Avenida Pinheiro Machado, ao lado da Caixa Econômica
Federal, nesta cidade.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento já foi objeto de investigação policial, resultando na instauração
de TCO que foi judicializado sob o nº 0802895-10.8.18.0123, conforme deflui do ofício de nº 0285/2021/TCO.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial e também à autoridade judicial, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda de seu
objeto na esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já foi objeto de investigação policial e está judicializado:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) I - o fato narrado já tiver sido
objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada, determino: I- Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público; IIComunique-se ao Conselho Superior do MPPI; III- Conforme art. 4º, 12º, da Resolução 174 do CNMP, cientifique a noticiante; IV- Caso decorra o
prazo de recurso sem manifestação da notificada que seja certificado e após conclusos para a homologação do presente arquivamento. É a
promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 15 de outubro de 2021.
FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça em substituição na 7ª PJ/PHB
7 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA
NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 002189-369/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB, após denúncia encaminhada pela ouvidoria, apresentando a possível prática das condutas
delituosas previstas nos arts. 129, caput e 147, ambos do Código Penal, por parte da pessoa de nome Francisco das Chagas Fernandes Batista.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento já foi objeto de investigação policial, resultando na instauração
de TCO que foi judicializado sob o nº 0803290-02.2021.8.18.0123, conforme deflui do ofício de nº 0301/2021/TCO.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial e também à autoridade judicial, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda de seu
objeto na esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já foi objeto de investigação policial e está judicializado
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) I - o fato narrado já tiver sido
objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada, determino: I- Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público; IIComunique-se ao Conselho Superior do MPPI; III- Conforme art. 4º, 12º, da Resolução 174 do CNMP, cientifique o noticiante; IV- Caso decorra o
prazo de recurso sem manifestação do notificado que seja certificado e após conclusos para a homologação do presente arquivamento.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 15 de outubro de 2021.
FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça em substituição na 7ª PJ/PHB
7 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA
NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 000619-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB noticiando a possível prática do crime previsto no artigo 136 do Código Penal por parte de
Moanna Magalhães Silva contra seus filhos menores Ubiratan Magalhães Ripardo e Sara Kali Magalhães Ripardo.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento foi objeto de investigação policial, resultando na instauração do
IP nº 1305/2020 e judicializado no Pje sob o nº 0802657-73.2021.8.18.0031, conforme consta no ofício nº 532/2021 encaminhado pela Delegada
da Mulher.
Assim, no presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial e à autoridade judicial, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda de seu objeto na
esfera administrativa.
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Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já está judicializado:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) I - o fato narrado já tiver sido
objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada, determino: I- Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público; IIComunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 04 de novembro de 2021.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAÍBA/PI
NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 000303-369/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento instaurado para apurar a possível prática da conduta prevista no artigo 147 do Código Penal, tendo em vista que o Sr.
Rosenildo dos Santos ameaçou o Sr. Flavio Louzeiro Jacobina .
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente procedimento já foi objeto de investigação policial, resultando na instauração
do TCO que foi judicializado sob o nº 0803672-92.2021.0123, conforme deflui do ofício de nº 0389/2021/TCO.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial e também à autoridade judicial, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda de seu
objeto na esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já foi objeto de investigação policial e está judicializado:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada, determino: I- Conforme art. 4º, 12º, da Resolução 174 do CNMP, cientifique o noticiante; II- Encaminhe-se a presente
promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público; III- Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI; IV- Caso decorra o
prazo de recurso sem manifestação do notificado que seja certificado e após conclusos para a homologação do presente arquivamento.
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba/PI, 07 de janeiro de 2022.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

4.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO - PI21302
DECISÃO MINISTERIAL
Autos do Procedimento Administrativo nº 000260-325/2021
Trata-se de Procedimento Administrativo (PA) 000260-325/2021, instaurado a partir de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Prata do Piauí,
para acompanhar a situação do menor I.F. de S.
Narram os autos que, diante dos problemas de saúde da criança I.F. de S., a Sra. Ana Ruth desejaria obter o benefício de auxílio-doença no
INSS para a criança, mas para a facilitação deste objetivo, e por já ser responsável tanto do menor quando de sua genitora, a qual é também sua
irmã, desejava entrar com uma ação de guarda junto ao Ministério Público.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o ajuizamento da Ação de Guarda, sob o n° 0800057-80.2022.8.18.0084 no âmbito do PJe.
À vista do exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 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. Comunique-se ao Conselho Tutelar de Prata do Piauí.
Barro Duro - PI, 17 de janeiro de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000600-325/2021
Trata-se de notícia de fato (NF) 000600-325/2021, instaurada a partir de certidão da lavra da assessoria desta Promotoria de Justiça, em que a
Sra. Maria da Cruz de Alencar Sousa informa que teve um relacionamento amoroso com Sr. José Elivelton da Luz Silva, e que, desse
relacionamento, nasceu a criança E.E. de A.S.
Segundo a declarante, embora o Sr. José Elivelton da Luz Silva tenha reconhecido a paternidade, não paga a pensão alimentícia, deixando a
cargo da genitora todos os gastos da criação do filho.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o ajuizamento da ação de alimentos, sob o n° 0800055-13.2022.8.18.0084 no âmbito do PJe.
À vista do exposto, diante de já tomadas todas as providências cabíveis, 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 a genitora das providências tomadas.
Comunique-se à noticiante.
Barro Duro - PI, 17 de janeiro de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
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KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000601-325/2021
Trata-se de notícia de fato (NF) 000601-325/2021, instaurada a partir de relatório do Conselho Tutelar de Prata do Piauí - PI, encaminhado a
esta Promotoria de Justiça, em que a Sra. Maria da Cruz de Alencar Sousa informa que teve um relacionamento amoroso com Sr. Jailson Xavier
da Rocha, e que, desse relacionamento, nasceu a criança A.E. de A.X.
Segundo a declarante, embora o Sr. Jailson Xavier da Rocha tenha reconhecido a paternidade, não paga a pensão alimentícia, deixando a cargo
da genitora todos os gastos da criação do filho.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o ajuizamento da Ação de Investigação de Paternidade c/c pedido de alimentos, sob o n° 080005695.2022.8.18.0084 no âmbito do PJe.
À vista do exposto, diante de já tomadas todas as providências cabíveis, 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 a genitora das providências tomadas.
Barro Duro - PI, 17 de janeiro de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI

4.12. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO -PI21304
REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000241-101/2019 DESPACHO/DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cls.
Trata-se o presente feito de Procedimento Administrativo que tem por objeto garantir a inclusão dos usuários e dependentes de drogas do
município de Floriano, que se encontram em situação de "morador de rua", notadamente na Praça da Matriz e Cais da Beira Rio, na Rede de
Atenção Básica de Saúde - CAPS, com o seu efetivo acompanhamento e tratamento à luz dos princípios da Administração Pública, a fim de que
possam viver com dignidade e respeito.
O presente feito fora instaurado mediante Portaria nº 160/2019, datada de 09/09/2019, considerando o encaminhamento ao Ministério Público de
um abaixo-assinado de comerciantes dando conta da grande quantidade de usuários de drogas no centro de Floriano, que apontava indícios de
omissão do Poder Público Municipal na busca, inclusão, tratamento e acompanhamento dos usuários e dependentes de drogas que se
encontravam em situação de rua no Município de Floriano, a fim de garantir a sua inclusão na rede de atenção básica via CAPS e demais órgãos
pertinentes.
Inicialmente, fora expedida a Recomendação nº 39/2019, a fim de recomendar ao Município de Floriano, por meio da secretaria municipal de
saúde, a busca ativa e inclusão, na rede de atenção básica de saúde de todos os dependentes de drogas do Município de Floriano que se
encontravam em situação de rua, notadamente, na Praça da Matriz e Cais da Beira Rio, visando o seu tratamento, bem como a adoção de
providências para a internação voluntária e compulsória dos dependentes químicos, nos casos de comprovada necessidade.
Embora devidamente cientificado, o destinatário manteve-se inerte, motivo pelo qual determinou-se a expedição de notificações de audiência à
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO, na pessoa de seu Secretário, e ao CAPS AD II, na pessoa de seu Diretor
(a)/Coordenador (a), para comparecerem ao Ministério Público, no dia 04 de fevereiro de 2020 (Doc 2511320).
Em seguida, determinou-se a redesignação da audiência para o dia 11/03/2020, conforme Doc 2555596.
Ocorre que, em virtude da pandemia do Coronavírus, a audiência restou prejudicada, considerando os Atos 995/2020 e 997/2020, sendo
determinado que o feito aguardasse em secretaria unificada, o prazo até o dia 16/04/2020.
Em seguida, visando instruir o feito, determinou-se a expedição de ofício ao Município de Floriano, via Centro de Atenção Psicossocial de Álcool
e outras Drogas 24h (CAPS AD III), na pessoa de sua representante legal, REQUISITANDO, no prazo de 20 (vinte) dias: 1. Relatório
circunstanciado sobre as ações realizadas pelo Órgão visando a busca ativa e inclusão dos usuários e dependentes de drogas em situação de
"morador de rua",
notadamente, na "Praça da Matriz" e no "Cais da Beira Rio", conforme ficou definido em reunião e corroborado na Recomendação Administrativa
nº 39/2019.
Em resposta datada de 29/10/2020, a Coordenadora do CAPS informou que desde o início da pandemia foi disponibilizada uma van para realizar
busca ativa da população de rua para acolhimento nos CAPS (II e AD III) e, aqueles que são dependentes químicos são direcionados para
comunidades terapêuticas sob a supervisão do CAPS, respeitando o Projeto Terapêutico Singular dos mesmos. Informou, ainda, que é realizada
busca ativa diária na rua dos usuários que desejam ir aos CAPS da cidade, sendo ofertado café da manhã, disponibilização de banhos e espaços
de repouso e alimentação, entrega de quentinhas, atendimento psicossocial diário e articulação junto a possibilidade de reintegração à família.
Posteriormente, determinou-se a expedição de ofício à Coordenadoria Municipal de Saúde Mental de Floriano, na pessoa de sua representante
legal, REQUISITANDO, no prazo de 20 (vinte) dias, as seguintes informações: 1)Quantidade de atendimentos psicossociais (CAPS II e AD III) de
pessoas, em situação de "morador de rua", durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2020 e mantidas em tratamento e
acompanhamento.
Após reiteração do ofício, em resposta datada de 15/01/2021, a Coordenadora de Saúde Mental encaminhou relação dos usuários em situação
de rua atendidos pelo CAPS e as ações interventivas do mês de agosto a dezembro de 2020, conforme ID: 32444551.
Foi realizada, em 16 de março de 2021, audiência extrajudicial com a Coordenadora de Saúde de Mental, oportunidade em que, inquirida,
declarou: (Doc.:4026587)
Que é a coordenadora da Saúde Mental; Que foi identificado cerca de 21 pessoas em situação de rua, no centro e na beira rio, Que após a
identificação das pessoas, a equipe passou a realizar a busca ativa; Que o CAPS AD III passou a prestar os serviços de atendimento psiquiátrico,
psicológico e farmacêutico, orientação social, entrega de alimentação; Que o cadastro do CAPS AD possui cerca de 2000 pessoas do território;
Que não sabe informar o número de pessoas cadastradas de Floriano; Que o Plano de Ação de 2021 está em elaboração; Que o CAPS AD III 24
horas está funcionando das 8 às 17 horas; Que os usuários do CAPS estão acompanhados; Que o CAPS AD III oferece serviço de transporte
para usuários e equipe; Que o Município está construindo uma sede para o CAPS AD III; Que a equipe multidisciplinar do CAPS II e AD III está
faltando psicólogo e psiquiatra, mas já está sendo providenciado. (Grifamos)
Na referida audiência realizada no bojo do procedimento, foram requisitados os seguintes documentos/informações: a) CAPS AD III: Cópia do
Plano de Ação 2021; Relação das equipes multidisciplinares, informando nome, cargo, data de admissão e vínculo; Quantidade de pessoas
referenciadas; b) CREAS: Cópia do Plano de Ação 2021; Relação das equipes multidisciplinares, informando nome, cargo, data de admissão e
vínculo; Quantidade de pessoas referenciadas e acompanhadas. (Doc.: 3464420).
Despacho de prorrogação do procedimento (DOC 3465134).
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Em resposta, o Município de Floriano encaminhou, apenas, os documentos/informações relacionados ao Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS (Doc.: 3550699), motivo pelo qual houve nova requisição para obter as informações correlatas ao CAPS AD III, quais
sejam: Cópia do Plano de Ação 2021; Relação das equipes multidisciplinares, informando nome, cargo, data de admissão e vínculo; Quantidade
de pessoas referenciadas (DOC 3555115).
Posteriormente, o Município encaminhou cópia do Plano de Ação de 2021 e a relação dos servidores que foram juntadas no evento ID 33072053.
Em seguida, fora determinada a expedição de ofício ao município de Floriano, via Coordenação de Saúde Mental, na pessoa de sua
representante legal, requisitando a quantidade de pessoas referenciadas no CAPS II e no CAPS AD III. (Doc.: 3851419).
Regularmente oficiado, o município de Floriano incluiu nos autos expediente informando o que se segue: (Doc.: 3919787):
OCAPSADIIIpossuireferenciados1597usuários,noanode2021ocorreram 95 admissões. No que se refere a população em situação
deruadesegundaasexta-feiraérealizadoabuscaativadosusuários,usuários a domicílio e moradores de rua. Com ênfase na praça da
matriz ecaisbeirario.Regiõesondetempredominâncianessepúblico-alvo.
Foi realizada, em 30 de agosto de 2021, audiência extrajudicial com a Coordenadora de Saúde de Mental, oportunidade em que, inquirida,
declarou: (Doc.:4026587)
Que é a coordenadora da Saúde Mental; Que o CAPS AD III acompanha cerca de 15 usuários de drogas em situação de rua; Que a equipe
multidisciplinar do CAPS AD III está completa; Que a equipe do CAPS II está faltando o Assistente Social, mas já está sendo providenciado; Que
as equipes do CAPS e Assistência Social realizaram um trabalho de busca de pessoas em situação de rua e identificaram cerca de 58 pessoas
em situação de vulnerabilidade; Que o CAPS AD III já conseguiu incluir alguns usuários de drogas em situação de rua nas comunidades
terapêuticas; Que as pessoas em situação de vulnerabilidade mental/uso de drogas identificadas no atendimento nas UBS são encaminhadas
para atendimento e inclusão no CAPS respectivo; Que o CAPS AD III 24 horas tem previsão de funcionamento a partir do dia 2 de setembro de
2021; Que a equipe doCAPS AD III continua realizando as buscas ativas das pessoas identificadascomo usuárias/dependentes de
drogas; Que o município já solicitou ao Estado do Piauí visita técnica ao Centro de Acolhimento Institucional de Floriano para fins de autorização
de funcionamento e habilitação junto aos órgãos estaduais e federais responsáveis pelo repasse de recursos destinados ao custeio do Centro de
Acolhimento. (Grifamos)
Em Despacho, determinou-se que o feito aguardasse, em Secretaria Unificada, o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, o qual expirou no dia
1º de novembro de 2021.
Na sequência, consta nos autos expediente encaminhado pelo município de Floriano, dando conta dos serviços prestados e o quantitativo de
usuários. (Doc.:4268871)
Destaca-se que o município de Floriano, através dos dispositivos de saúde mental (CAPS II e CAPS AD III), presta, segundo o referido
expediente, os seguintes serviços: a) Busca ativa diária no território; b) Triagem de inclusão no serviço; c) Atendimento multiprofissional na rua e
nos dispositivos de saúde mental; d) Atendimento psiquiátrico; e) Atendimento psicológico; f) Atendimento social; g) Enfermagem psiquiátrica; h)
Fisioterapia; i) Oficinas terapêuticas; j)Grupos operativos; k)Visita domiciliar; l)e Assistência e atendimento familiar. Ainda, o serviço dispõe de
alimentação, de medicamentos e de transporte.
Este é o relatório dos autos.
Da análise dos autos, verifica-se que o município acatou de maneira integral e adotou todas as providências necessárias frente a recomendação
e requisições ministeriais ao longo do procedimento, especialmente, no que toca à busca ativa de pessoas em situação de rua com dependência
química para serem direcionadas ao CAPS.
Como mencionado, o presente procedimento foi instaurado no ano de 2019, a partir de um abaixo-assinado de comerciantes dando conta da
considerável quantidade de dependentes químicos no centro de Floriano, visando garantir a inclusão, tratamento e acompanhamento dos
usuários e dependentes de drogas que se encontravam em situação de rua no Município de Floriano, notadamente, na região do cais e da Praça
da Matriz, na rede de atenção básica via CAPS e demais órgãos pertinentes.
Após a instauração do presente procedimento extrajudicial, esta Promotoria de Justiça não recebeu reclamações ou denúncias quanto ao objeto
do presente procedimento. Destaca-se que o arquivamento do feito não impede a atuação da Promotoria de Justiça no atendimento de possíveis
reclamações ou denúncias sobre ocorrência de irregularidades quanto ao seu objeto.
Destarte, não é possível conferir aos procedimentos que tramitam no âmbito do Ministério Público caráter ad eternum, o que prejudicaria todo o
funcionalismo do órgão, inclusive a celeridade da atuação ministerial.
Nesse contexto, o arquivamento do procedimento administrativo é de rigor. Assim sendo, considerando o existente nos autos e entendendo que
todas as providências foram tomadas no âmbito ministerial, não existindo justificativa para a sua continuidade em razão da resolutividade do
objeto pelo acatamento da Recomendação expedida, bem como das requisições do Parquet, determino, nos termos do art. 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, o seu ARQUIVAMENTO, após as anotações e registros de praxe, sem prejuízo da instauração de novo procedimento, caso
venha a surgir novos fatos.
Remeta-se cópia da decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí. Outrossim, notifique-se os possíveis
interessados da presente decisão, bem como, comunique-se ao CSMP e CAODS.
À Secretaria para cumprimento das diligências determinadas.
Floriano, 13 de janeiro de 2022.
Adriano Fontenele Santos Promotor de Justiça
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 01/2022
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 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO FILADELFO
FREIRE DE CASTRO, acerca da decisão que determinou o arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000170-101/2021, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 000170-101/2021
NOTICIANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO FILADELFO FREIRE DE CASTRO
NOTICIADO: AGESPISA
OBJETO: COLETA DE INFORMAÇÕES VISANDO AVERIGUAR A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA AGESPISA AOS MORADORES
DO CONJUNTO HABITACIONAL FILADELFO FREIRE DE CASTRO.
NOTÍCIA DE FATO. MÁ QUALIDADE DA ÁGUA. SEM COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1.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,
razão pela qual não há em falar em ilegitimidade do Ministério Público para atuar no feito. 2. De uma análise minuciosa das informações
apresentadas pela Concessionária Agespisa, conclui-se que não existe justa causa para conversão do feito em investigação (IC ou PP), sendo o
arquivamento medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de outro procedimento, uma vez que a água encontra-se dentro dos padrões de
consumo.
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 000170-101/2021
DECISÃO
Cls.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de coletar informações visando averiguar a qualidade da água fornecida pela Agespisa
aos moradores do Conjunto Habitacional Filadelfo Freire de Castro.
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2. Como diligência inicial, foi determinada a expedição de ofício à Empresa AGESPISA, na pessoa do seu representante na cidade de Floriano,
solicitando, no prazo de 10 dias, as seguintes informações/documentos: a) Manifestação escrita sobre os termos do fato noticiado, informando às
providências que foram ou estão sendo realizadas visando corrigir as eventuais irregularidades noticiadas, podendo juntar documentos
comprovando a inexistência do fato ou sua correção. (Doc.: 4171949)
3. Na sequência, foi proferido despacho em prorrogação do prazo de tramitação da presente demanda. (Doc.: 4267452)
4. Regularmente oficiada, o ente apresentou expediente informando que após análsie físico-química e bacteriológica está atendendo aos padrões
para consumo humano, anexando 5 (cinco) boletins de análise da água que abastece o conjunto em referência: (Doc.: 4279489)
É, em síntese, o relatório.
5. 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 ambientee de outros interesses difusos e coletivos, razão pela qual não há em falar em ilegitimidade do Ministério Público para atuar no
feito.
6. Nessa toada, a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº 9.433/97, tem os seguintes objetivos: I - assegurar à atual
e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização racional e
integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; III - a prevenção e a defesa contra
eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; IV - incentivar e promover a captação, a
preservação e o aproveitamento de águas pluviais.
7. Como objeto da presente demanda é a qualidade da água fornecida ao Conjunto Filadelfo Freire de Castro, pontua-se que o consumo de água
segura é de importância fundamental para a sadia qualidade de vida e de proteção contra as doenças, sobretudo aquelas evitáveis, relacionadas
a fatores ambientais e que têm afligido populações em todo o mundo.
8. A qualidade da água pode ser avaliada por um conjunto de parâmetros, determinados através uma série de análises física, química e biológica,
sendo relevante para os gestores do nosso sistema público de saúde, garantir que a água destinada ao consumo humano esteja dentro dos
padrões de potabilidade .
9. Feitas estas inclinações legais e de uma análise minuciosa das informações apresentadas pela Concessionária Agespisa, conclui-se que não
existe justa causa para conversão do feito em investigação (IC ou PP), sendo o arquivamento medida que se impõe, sem prejuízo da instauração
de outro procedimento, uma vez que a água encontra-se dentro dos padrões de consumo.
Desse modo, considerando que todas as providências foram adotadas no sentido de solucionar o problema noticiado, determino, com arrimo no
art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, o ARQUIVAMENTO destes autos, sem prejuízo da instauração de outro procedimento, caso venha
a surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão ao Noticiante, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias; na
impossibilidade de intimação, expeça-se edital para tal fim. Expirado o prazo, havendo interposição de recurso, voltem-me os autos conclusos
para deliberação, sem interposição de recurso, comunique-se ao Noticiado, ao CSMP/MPPI e ao CAOMA/MPPI para os devidos fins, arquivandoo após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 19 de janeiro de 2022.
_________________________
Dr. Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO

4.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI21305
Notícia de Fato nº52-2021 - (SIMP 000364-191/2021)
Objeto: Apuração de supostas irregularidades na Gestão da Câmara Municipal de São João do Piauí
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Reclamação (nº 3083/2021), oriundo da Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí", em que encaminha denúncia
enviada através do formulário Público disponível eletronicamente, relatando suposta irregularidade de pagamentos indevidos de diárias e de
serviços sem o indispensável processo licitatório.
Junta documentos.
Oficiado ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de São Joao do Piauí para que, no prazo de 15 dias, prestasse informações
sobre os fatos noticiados, facultando o encaminhamento de documentos que entendesse pertinentes.
Documentação encaminhada pela Câmara Municipal.
Requisição para instauração de inquérito realizada (ID34444532).
É o breve relatório.
A análise de referidos autos, evidencia-se que este Parquet, nos termos do art. 129, VIII da CF/88 e do art. 26, I, alínea c, inciso IV da lei Federal
nº 8.625/93, requisitou a instauração de inquérito policial para a apuração dos fatos narrados na presente Notícia de Fato, sendo que a
requisição foi encaminhada, via e-mail, à Delegacia de São João do Piauí, conforme consta nos autos.
A Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos 4º e 5º sobre o procedimento para arquivamento de
Notícia de Fato.
Verifica-se que entre as hipóteses elencadas como aptas a proceder o arquivamento do procedimento, trata-se de quando o fato narrado já tiver
sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
Ademais, segundo nota técnica do Centro de Apoio das Promotorias Criminais - CAOCRIM, "não se mostra razoável que o membro do Ministério
Público requisite à autoridade policial a instauração de Inquérito, e somente após obter a confirmação do efetivo início da persecução penal,
arquive a notícia de fato criminal a ele distribuída".
Ademais, registre-se o fato de ter sido instaurado nesta Promotoria de Justiça oPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 03/2021 para
acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, o cumprimento pelo Delegado de Polícia Civil de São João do Piauí das requisições
ministeriais.
Diante do acima relatado, 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 I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Junte-se cópia de presente decisão e da requisição nos autos do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021.
Encaminhe-se cópia do presente procedimento a 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí para conhecimento e adoções que entender
cabíveis.
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Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, Data da assinatura eletrônica.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça

4.14. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI21306
EDITAL nº 001/2022
A 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 4º, caput, da Portaria Nº 001/2017 e em cumprimento ao disposto no art. 5º do Ato Conjunto
PGJ/CGMP-PI Nº 01 de 13 de janeiro de 2017, foi designado o dia 24 de janeiro de 2022, segunda-feira, às 9 horas, no Gabinete da 4ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri, na Sede das Promotorias de Justiça de Piripiri, localizada rua Padre Domingos, 505, Centro, Piripiri
- PI, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA DO ANO DE 2021, oportunidade em que serão recebidas reclamações, sugestões ou
críticas a respeito da execução dos serviços da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri.
Ficam convidados para contribuir com a correição, com sugestões, críticas e/ou reclamações, a serem enviadas para o e-mail
4.pj.piripiri@mppi.mp.br, os Magistrados, Defensores Públicos, Advogados, Delegados, demais autoridades e partes interessadas.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado nos átrios do Fórum de Justiça e do Núcleo das Promotorias de
Justiça de Piripiri, e receber ampla divulgação.
Piripiri (PI), 18 de janeiro de 2021.
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 001/2022
Objeto: Realização de Correição Interna na 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri - PI conforme determinação contida no art. 5º do ATO
CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Marcelo de Jesus Monteiro Araújo, titular da 4ª
Promotor de Justiça de Piripiri-PI, no uso das atribuições previstas nos arts. 127, caput 1, art. 129, I e II 2, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO que o disposto no artigo 37 da Carta Magna trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri - PI,
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o dia 24 de janeiro de 2022, às 09 horas, no gabinete da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri, localizada na rua
Padre Domingos, 505, Centro, Piripiri - PI, para início dos trabalhos da CORREIÇÃO INTERNA na referida Promotoria de Justiça.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça Marcelo de Jesus Monteiro Araujo, titular da 4ª PJ de Piripiri, e
compreenderão o período de 24 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2022, no horário de 09 às 12:00 horas, nas dependências da 4ª
Promotoria de Justiça de Piripiri.
Art. 3º. A presente Correição Interna deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 4º. Durante o período de Correição Interna será fixada no átrio da sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Piripiri a informação clara
e destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - identificar as ações judiciais com carga para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri com a identificação do número dos autos, juízo,
natureza, partes, fase, data de vistas e data de carga;
II - identificar as audiências designadas para data posterior ao período da correição interna com a identificação do número dos autos, juízo,
natureza, tipo, data e horário;
III - identificar os procedimentos investigatórios criminais com carga para a 4ª Promotoria da Comarca de Piripiri com a identificação dos números
dos autos, natureza dos autos, data da instauração, objeto, último ato praticado, data do último ato praticado e situação atual;
IV - identificar as peças de informação, notícias de fato e procedimentos administrativos com a identificação dos números dos autos, natureza dos
autos, data da instauração, objeto, último ato praticado, data do último ato praticado e situação atual;
V - elaborar a relação nominal de presos com a identificação dos nomes, data da prisão, local onde se encontram recolhidos e o número do
inquérito policial ou da ação penal;
VI - elaborar a relação nominal de adolescentes internados com a identificação dos nomes, data de nascimento, data de internamento, local onde
estão apreendidos ou internados, ato infracional imputado e o número dos autos;
VII - conferir o arquivo permanente (extrajudicial) para a identificação dos números dos autos, natureza dos autos, data de instauração, objeto,
data do arquivamento e data de homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público
VIII - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri
durante a correição.
Art. 6º. Após o término da correição interna, será realizado o arquivamento em pasta própria da Promotoria de Justiça dos relatórios e
planilhas correspondentes (anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº01 de 13 de janeiro de 2017), e encaminhado cópia, no prazo de 10
(dez) dias, à Corregedoria Geral do Ministério Público.
Art. 7º. Determinar que seja cientificado da presente Correição Interna o Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça e o Exmo. Sr. Corregedor Geral
do Ministério Público, bem como, que seja expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da 4ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Piripiri.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Piripiri (PI), 18 de janeiro de 2022.
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO
Promotor de Justiça
1 Art. 127. 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.
2 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - 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;
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4.15. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI21307
PORTARIA Nº 37/2021 - 7ª PJ PICOS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SIMP Nº 001959-361/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio de seu presentante titular da 7ª Promotoria de Picos - PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos mais importantes o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade de o Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu
bemestar, culminando, assim, com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à saúde;
CONSIDERANDO que a norma do art. 196 da Lei Maior, confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato com o SIMP nº 001959-361/2021, registrada no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça de Picos, cujo prazo de
duração encontra-se extrapolado (artigo 3º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público);
CONSIDERANDO que a referida notícia aponta que a Sra. Maria Rosimary dos Santos Silva Ribeiro teve seu benefício de tratamento fora de
domicílio - TFD - suspenso, mesmo necessitando da benesse para possibilitar seu deslocamento à cidade de Picos-PI, na qual realiza tratamento
de hemodiálise.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é meio adequado para investigar suposta violação a direito individual indisponível, nos
termos do art. 8º, III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo como objetivo atuar em defesa dos interesses individuais indisponíveis da
paciente Maria Rosimary dos Santos Silva Ribeiro, que necessita do benefício de tratamento fora de domicílio - TFD - para possibilitar seu
deslocamento à cidade de Picos-PI, a fim de realizar tratamento de hemodiálise. Determino, outrossim:
1) Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
2) Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
3) Cumpra-se integralmente o despacho anterior.
CUMPRA-SE.
Picos - PI, 16 de December de 2021.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

4.16. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI21308
Procedimento Administrativo SIMP nº 002780-361/2021
Objeto:Averiguar suposta ocorrência do crime de maus tratos praticado por policial militar durante a prisão de José Raimundo Veloso.
PORTARIA nº 10/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da 6ª
Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais,
especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 002780-361/2021, a fim de averiguar suposta ocorrência do
crime de maus tratos praticados por policiais militares durante a prisão de José Raimundo Veloso, ocorrida em 10/09/2021.
CONSIDERANDO que o prazo da presente notícia de fato encontra-se esgotado, e que ainda são necessárias novas diligências para elucidar e
solucionar os fatos;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas e instituições;
RESOLVE:
CONVERTER a p r e s e n t e NOTÍCIA DE FATO e m
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO as seguintes
providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se acerca da presente conversão, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com
cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP/PI;
- Agende-se audiência de oitiva para a data de 10.02.2022, às 10h00mim, a ser realizada por videoconferência através do aplicativo Teams;
- Ofício à Direção d a Penitenciária José de Deus Barros, comunicando acerca da audiência a ser realizada através do aplicativo Teams, na data
de 10/02/2022, às 10h00min, para oitiva do detento José Raimundo Veloso;
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

4.17. 96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR21309
96ª PROMOTORIA ELEITORAL DA CIRCUNSCRIÇÃO DE CAMPO MAIOR
PICE nº: 003/2021.000001-223/2020
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 01/2022/96ª PE
A Dra. Luisa Cynobellina A. Lacerda Andrade, Promotora de Justiça em exercício na 96ª Promotoria Eleitoral da Circunscrição de Campo
Maior/PI, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL para NOTIFICAR o Sr. WENAS DA SILVA DE DEUS, brasileiro,
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solteiro, natural de Campo Maior/PI, filho de Maria Cicera Pereira da Silva e de Francisco Euclides de Deus, a fim de que manifeste se possui
interesse em participar de audiência para discussão de acordo de não persecução penal e interrogatório, por meio eletrônico, em data
agendada pela secretaria, mediante manifestação de interesse, referente aos fatos investigados no Procedimento de Investigação Criminal
Eleitoral n.º 003/2021 (SIMP n.º 000001-223/2020).
Em caso afirmativo, o(a) notificado(a) deverá obrigatoriamente entrar em contato com a 96ª Promotoria Eleitoral da Circunscrição de Campo
Maior/PI, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publicação deste edital, utilizando um dos seguintes canais:
1) Telefone: (86) 98129-1712 (WhatsApp) / (86) 3252-1003;
2) E-mail: surcampomaior@mppi.mp.br
3) Comparecendo à Sede das Promotorias de Justiça no Município de Campo Maior/PI (Rua Coronel Eulálio Filho, 722, Centro, Campo Maior-PI,
CEP: 64280-000).
A ausência de manifestação no prazo acima será considerada como recusa ao Acordo de Não Persecução Penal e, consequentemente, implicará
no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Dado e passado nesta cidade de Campo Maior/PI, em 19 de janeiro de 2022.
Luisa Cynobellina A. Lacerda Andrade
Promotora Eleitoral

4.18. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA21310
PORTARIA nº 09 /2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos
e Coletivos de Piripiri, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e ainda, CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
(CF, art. 127); CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção
e a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90); CONSIDERANDO que os órgãos oficiais poderão
expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor,
resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria; CONSIDERANDO que o art. 22 do Diploma
Consumerista citado acima preleciona que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos; Documento ID:
2446324 - Página Doc: 1 CONSIDERANDO o recebimento da reclamação dos consumidores Francisco das Chagas dos Santos Silva e Maria do
Carmo Gomes da Silva, os quais informaram que ao tentarem adquirir o serviço de energia elétrica, lhes foram negado pela EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A com a justificativa de que com a transição da antiga Cepisa/Eletrobras para a atual Equatorial, mudaram-se
as normas técnicas de forma que a estrutura de energia realizada pela concessionária anterior não estaria aptas a receber energia elétrica, bem
como informaram e exigiram que a atualização para a nova rede deveria ser as expensas dos requerentes e forneceram uma lista de itens que
deveria ser adquirida pelos consumidores. CONSIDERANDO que Código de Defesa do Consumidor estabelece que a energia elétrica como bem
essencial à vida humana, deve ter fornecimento adequado e contínuo (arts. 6º, inciso X, e 22), e garante a efetiva reparação pelos danos
causados (art. 6º, inciso VI). CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON criar mecanismos como forma de harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de dar tratamento coletivo à presente notícia, a fim de inibir posteriores condutas nesta circunscrição, no
sentido de prestar serviço público de maneira eficiente e adequada. (art. 6º, incisos III, IV e X, e art. 22, ambos do CDC). RESOLVE: I - Instaurar,
nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor), o Processo Administrativo nº 09/2022, em face da empresa EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ Nº
06.840.748/0001-89, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato: a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria,
encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da Re solução n° 174/2017 do CNMP; II Determinar a Notificação da reclamada para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do seu recebimento, nos moldes da Lei Complementar
Estadual de nº 36/2004: a) apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado; b) pronunciar-se acerca da possibilidade de firmar Termo
de Ajustamento de Con duta (TAC) sobre os problemas acima noticiados; c) apresentar solução que atenda de maneira específica ao caso
denunciado nos au tos deste Procedimento, conforme documentos anexos; d) Para viabilizar a apuração da sua real condição econômica (vide
art. 57 do CDC) em caso de eventual aplicação da penalidade de multa (art. 56, I do CDC), o fornecedor poderá, de forma facultativa, juntar aos
autos Demonstrativo de Resul tado do Exercício (DRE) do ano anterior a presente data ou, na falta deste, da De claração de Imposto de Renda
(art. 12 da Portaria Normativa PROCON/MPPI nº 03/2019, publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí em 01/04/2019). III
- Determinar a expedição de notificação ao Representante Legal da empresa EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a fim de
que se faça presente em audiência designada para o dia 24/01/2022 às 12h00min, por meio da plataforma Microsoft Teams, a qual terá como
pauta os fatos noticiados pelos consumidores. IV - Determinar a expedição de ofício ao Coordenador Geral do PROCON/MPPI para fins de
conhecimento da instauração do presente feito. Cumpra-se Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registrese, Publique-se, e autue-se Piripiri, 19 de Janeiro de 2022. Nivaldo Ribeiro Promotor titular de Justiça da 3ª PJ de Piripiri-PI

4.19. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI21311
PORTARIA Nº 02/2022 INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2022 SIMP Nº 000053-033/2021
OBJETO: Apurar suposta ausência de infraestrutura física para o pleno exercício das atividades do CAE-PI.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, no âmbito de suas atribuições legais,
especializada na Defesa da Educação, com fundamento na Constituição Federal, art. 129, III; na Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de
1993, art. 6º, VIII, b; e na Lei Complementar Estadual nº 12/93, arts. 36, IV, 37 e 46 e;
CONSIDERANDO o encaminhamento de manifestação oriunda do Conselho de Alimentação Escolar do Piauí, CAE-PI, relatando suposta
ausência de infraestrutura física, o que tem prejudicado o pleno exercício das atividades do CAE-PI;
CONSIDERANDOo Ofício SEDUC-PI/GSE/AJG Nº 538/2021, em que a Secretaria de Estado da Educação informa que a ausência de
infraestrutura física para o pleno exercício das atividades do CAE-PI, se deve à falta de instrumentos contratuais cabíveis, uma vez que, segundo
os Ofícios, muitos procedimentos licitatórios foram frustrados ou precisaram ser refeitos, resultando em uma excessiva demora na realização das
contratações e no atendimento das demandas de diversos setores.
CONSIDERANDOa imprescindibilidade da execução da reforma, visando garantir que a infraestrutura do Conselho de Alimentação Escolar do
Estado do Piauí, seja adequada ao pleno exercício das atividades;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe apurar situações
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que possam impor danos à educação pública;
RESOLVE:
INSTAURARINQUÉRITOCIVIL, fazendo-o com fundamento na Lei nº 7.347/85 e na Resolução nº 23/2007 do CNMP, a fim de apurar os fatos
narrados na representação acima referenciada, promovendo todas as diligências necessárias a tal finalidade, na forma da lei;
Tel.:(86)3216-4550E-mail:the38pj@mppi.mp.br
DETERMINANDO-SE, para tanto e de imediato:
Autuação, registro e publicação no Diário da Justiça da presente Portaria;
Oficiar a Secretaria Estadual de Educação acerca do mencionado objeto;
Comunicação ao Procurador-Geral de Justiça e ao CAODEC acerca da instauração deste procedimento;
Fixação do prazo de 01 (um) ano para a conclusão do presente Inquérito, podendo ser prorrogável, por decisão fundamentada, em havendo
necessidade, nos termos do art. 9º da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Teresina, 13 de janeiro de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício da 38ª PJ de Teresina

4.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA -PI21312
SIMP 000200-174/2021
ASSUNTO: Apurar possível negligência médica no Pronto Socorro Municipal de Piracuruca, derivada da conduta do médico Rogério
Carlos Barbosa Lima ( CRM PI n.º 7845)
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se da Notícia de Fato n.º 15/2021, instaurada com a finalidade de apurar possível negligência médica no Pronto Socorro Municipal de
Piracuruca, derivada da conduta do médico Rogério Carlos do Nascimento Lima (CRM PI n.º 7845).
Inicialmente, solicitou-se à Secretária Municipal de Saúde de Piracuruca e à Diretoria do Pronto Socorro Municipal de Piracuruca/Pi, informações
acerca dos fatos narrados na ficha de atendimento, além de cópia do prontuário da referida paciente.
Em resposta ao expediente desta Promotoria de Justiça, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foram administradas as medicações que
segundo o profissional da área médica, dentro de suas habilidades e conhecimentos específicos, entendeu necessárias para o combate à
enfermidade apresentada pela paciente, informando que não houve imperícia por parte do profissional médico, pois este conduziu a situação
dentro dos parâmetros conhecidos e exigidos.
O médico Rogério Carlos Barbosa Lima informou que a família conduziu a paciente de forma negligente, visto que só procuraram auxílio médico,
após 10 dias de quadro clínico exacerbado. Relatou ainda que, no exame físico, ao se realizar ausculta pulmonar foi detectado ruídos adventícios
sugestivos de Pneumonia e crise asmática, indicando comprometimento pulmonar e a necessidade de intervenção médica, justificando o
protocolo seguido pelo hospital, no sentido de realizar a testagem para detectar a infecção por Covid-19, que restou não reagente.
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí instaurou a Sindicância n.º 27/2021, que após avaliar detalhadamente os registros e as
orientações da Sociedade Brasileira de Pneumologia, não vislumbrou indícios de infração ao Código de Ética na conduta do médico Dr. Rogério
Carlos do Nascimento Lima - CRM-PI n.º 7845.
Foi realizada a extração de cópia integral dos autos e devidamente encaminhada à 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para fins de registro
como AP criminal por prática de possível crime de homicídio culposo.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, na medida em que foram
adotadas as diligências necessárias e feitos os encaminhamentos legais devidos.
Além disso, insta esclarecer que este Órgão Ministerial carece de legitimação para atuar em matéria criminal. No campo da improbidade
administrativa, diante da ausência de elementos para se aferir o requisito subjetivo (dolo), não vislumbramos a necessidade de outras diligências.
Assim, conclui-se pela desnecessidade do prosseguimento do presente feito, eis que não se mostra necessária, nem mesmo útil, a tomada de
outras medidas nesta Notícia de Fato.
Por fim, registre-se que nada impede o desarquivamento destes autos e a adoção das medidas necessárias futuramente, caso surjam elementos
novos capazes de justificar sua tramitação.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se a noticiante, através do e-mail fornecido pela Ouvidoria, de todo o teor da presente decisão, facultando-lhe o prazo recursal previsto
na Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se, desta decisão, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, o Conselho Superior do Ministério Público e o Centro de
Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Em atenção à solicitação realizada pela 1ª Promotoria de Justiça, através do ofício contido no ID n.º 34479462, encaminhe-se as respostas do
noticiado, noticiante, diretoria do Pronto Socorro Municipal de Piracuruca e CRM/PI.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - DOEMPI.
Cumpra-se.
Piracuruca, datado e assinado digitalmente.
JorgeLuizdaCostaPessoa
PROMOTORDEJUSTIÇA - RESPONDENDO

4.21. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR -PI21313
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada na Procuradoria-Geral de Justiça para apurar suposto crime de responsabilidade (Dec. Lei nº 201/67, art
1º, XIV) praticado por JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO (PROFESSOR RIBINHA), Prefeito Municipal de Campo Maior-PI à época dos fatos, em
razão da notícia de descumprimento de TAC celebrado pelo Município de Campo Maior com o Ministério Público.
Decisão de declínio de atribuição em favor da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior sob o fundamento de incompetência da PGJ para
prosseguir com o feito após o encerramento do mandato de prefeito municipal do investigado (doc. 3317414).
Vieram-me os autos.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de
convicção colhidos denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade,
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pois destinatária maior de todo e qualquer serviço público.
Apregoa o art 1º, XIV do Dec. Lei nº 201/67:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade,
por escrito, à autoridade competente;
A doutrina entende que as condutas do prefeito contrárias à lei federal, estadual ou municipal não podem ser, indiscriminadamente, aptas a
caracterizar o crime em tela, sob pena de violação ao princípio da subsidiariedade. Haverá crime se o chefe do executivo municipal negar
cumprimento de algum comando legal específico exequível contido, geralmente, em lei de efeito concreto, seja federal estadual ou municipal.
As peças de informações que ensejaram o início da apuração dão conta de que o investigado teria descumprido cláusula de Termo de
Ajustamento de Conduta celebrado pelo Município de Campo Maior, o qual possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º,
§6º, da Lei nº 7.347/85.
Assim, diante da ausência de elementos palpáveis de provas capazes de indigitar a conduta descrita no tipo do art 1º, XIV do Dec. Lei nº 201/67,
inexiste, aos olhos ministeriais, fundamentação para a propositura de ação penal pública.
Ante o exposto, entende o MP por ARQUIVAR a presente Notícia de Fato Criminal porconsiderarqueacondutanarradaéatípica, não estando
presentes os elementos do tipo do crime previsto no art 1º, XIV do Dec. Lei nº 201/67.
Publique-se em DOEMP.
Após, sejam os autos remetidos ao E. CSMP, conforme Recomendação CGMP nº 001/2017, para controle finalístico.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada de ofício para apurar a legalidade do aumento no subsídio dos vereadores do município de Nossa Senhora
de Nazaré para a legislatura 2021-2024 frente ao disposto no art. 8ª da Lei Complementar nº 173/2020.
Consta nos autos a Resolução nº 02/2020 e Decreto Legislativo nº 04/2020
(doc. 3140169).
A Câmara Municipal de Nossa Senhora de Nazaré informou que continuou a
pagar os mesmos valores do ano de 2020, conforme recomendado pelo TCE-PI em 2021, mantendo os reajustes suspensos no ano de 2021,
juntando folhas de pagamento referente a dezembro/2020 e maio/2021 (Doc. 3796677).
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
A Lei Complementar n° 173/2020 estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal de cumprimento
obrigatório no período que vai da sanção da lei (27/05/2020) até 31 de dezembro de 2021, estabelecendo modificações definitivas nos artigos 21
e 65 da Lei Complementar 101/2000.
Importa ao caso o disposto no art. 8º, I, da Lei Complementar 173, in verbis:
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e
empregados públicos e militares, exceto quando
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; (...)
VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho
indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares,
ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à
calamidade; (...)
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações
previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer
cláusula de retroatividade.
Como se vê, o artigo 8º proíbe a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão,
servidores e empregados públicos e militares até dezembro de 2021, ressalvados os casos previstos na Lei.
Conforme previsão constitucional a Lei Municipal que fixa os subsídios dos vereadores deve obedecer ao princípio da anterioridade. Portanto,
deve ser promulgada ainda no último exercício da legislatura, para surtir efeitos apenas na subsequente.
Considerando que o ato fixador é realizado em uma legislatura para valer na próxima, e que o primeiro ano da atual legislatura foi contemplado
com a vedação imposta pelo art. 8° da LC 173/2020, a alteração/majoração dos subsídios dos vereadores, mesmo que dentro do limite legal,
observados os critérios estabelecidos na Lei Orgânica do município e ao duplo teto constitucional, não poderão ser efetivados até 31 de
dezembro de 2021, sob pena de infringência do artigo supracitado.
Nesse sentido se manifestou o TCE/PI, conforme Acórdão de nº 2022/2020(TC010887/2020):
FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS PARA 2021- 2024, LEVANDO EM CONTA O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA
ANTERIORIDADE. 1. A fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais para a legislatura de 2021- 2024 deve observar o princípio
constitucional da anterioridade previsto no art. 29, V, VI, da Constituição Federal de 1988, bem assim o prazo estabelecido no § 1º, do art. 31 da
Constituição do Estado do Piauí de 1989. No entanto, os novos valores dos subsídios fixados ficarão com seus efeitos financeiros suspensos até
31 de dezembro de 2021, em razão do disposto no art. 8º, I, da LC nº 173/2020, devendo ser pago nesse período de proibição os valores
relativos à legislatura anterior (2017-2020), sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade, consoante vedação do § 3º do referido dispositivo
legal."
Em resumo, não há impedimento criado pela LC 173/2020 para a fixação de subsídios de agentes políticos no ano de 2020, destinados à
legislatura vigente. No entanto, os novos valores dos subsídios majorados devem ficar com seus efeitos financeiros suspensos até 31 de
dezembro de 2021.
No caso dos autos, diante da afirmação da Câmara Municipal quanto à suspensão do reajuste apurado no atual exercício financeiro, não há que
se falar em ilegalidade frente à LC 173/2020.
notícia de fato.
Desta feita, o Ministério Público promove o ARQUIVAMENTO da presente
Publique-se em DOEMP. Comunique-se ao E. CSMP.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar a notícia de que o Município de Campo Maior/PI e a EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE
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ENERGIA
S.A. celebraram contrato de prestação de serviços de faturamento, cobrança e arrecadação da contribuição de iluminação pública (Contrato nº
047/2019-A), que prevê a realização de "encontro de contas", entre os signatários, pelo que, ao invés de repassar ao município a integralidade
dos montantes arrecadados, a concessionária retém parte do valor para fazer frente ao pagamento da remuneração relativa ao fornecimento de
energia elétrica que abastece a rede de iluminação pública.
Expedida recomendação nº 002/2020 ao então Prefeito Municipal de Campo Maior/PI (doc. 2888835), pessoalmente recebida (doc. 3010920).
Expedida recomendação nº 003/2020 à Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. (doc. 2888854), encaminhada via e-mail.
Em manifestação, a Equatorial Piauí informou que na oportunidade da assinatura do contrato de arrecadação de COSIP, firmado com o Município
de Campo Maior, foram apresentadas duas modalidades de pagamento pelo serviço de arrecadação: sendo a opção de débito automático, e a
opção de encontro de contas, havendo o ente público optado por esta última. Disse ainda que após tomar ciência sobre a incompatibilidade da
cláusula contratual com o dispositivo constante na legislação municipal supramencionados, a Distribuidora tratou de formular termo aditivo ao
contrato, o qual foi submetido ao Sr. Prefeito José de Ribamar Carvalho, a fim de sanar a aludida irregularidade (doc. 2911947).
Não houve manifestação por parte do então Prefeito Municipal, conforme certidão ID 3304412.
Novo despacho ID 4108952.
Posteriormente, a Equatorial informou que o Município de Campo Maior celebrou com a Equatorial Piauí novo Contrato de Prestação de Serviços
de Lançamento, Faturamento, Cobrança e Arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública (doc. 4448574).
Vieram os autos conclusos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de convicção colhidos
denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade, pois destinatária
maior de todo e qualquer serviço público.
Indubitável que neste afã, poderá o investigado, diante do cenário probatório colhido, anuir e comprometer-se para com o Ministério Público em
adimplir seu dever legal ou, pode ainda, durante a investigação antecipar-se àquele dever, adotando as providências necessárias ao regular
adimplemento legal, cenário que não desfavorece a Sociedade, vez que receberá adequadamente aquilo que faz jus.
A Lei Municipal nº 026/2018, que institui a COSIP no Município de Campo Maior, em seu art. 12, §1º, veda expressamente qualquer tipo de
compensação ou encontro de contas de valores devidos a título de COSIP, com a seguinte redação:
Art. 12. (...) §1º Não será permitida qualquer tipo de compensação ou encontro de contas de valores devidos a título de COSIP, devendo
os valores arrecadados serem integralmente repassados para a conta do Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim;
Nesse sentido, eis o teor das recomendações expedidas nos autos:
retifique/rescinda o Contrato nº 047/2019-A, celebrado com a EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sucessora da CEPISA Companhia energética do Piauí, no que tange ao item VII - Das Obrigações do Município, subitem (IV), vedando a prática do "encontro de
contas", de modo que toda a receita arrecadada via COSIP seja revertida em favor do município de Campo Maior/PI, para posterior liquidação e
pagamento dos valores devidos à concessionária.
O último cenário possível é o desejo do investigado de manter-se, dolosamente, à margem legal, constatado quando, diante de veementes
elementos probatórios de descumprimento legal, nada faz para ajustar-se à lei, hipótese que exige atuação jurisdicional por parte da Sociedade,
juridicamente representada pelo Ministério Público, o que, no caso em tela, não se efetivou.
Compulsando os autos, notadamente as cláusulas do novo contrato de Prestação de Serviços de Lançamento, Faturamento, Cobrança e
Arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública celebrado pela municipalidade em 04 de setembro de 2021, observa-se que, diante da
vedação legal ao encontro de contas com recursos da COSIP, foi adotada a modalidade de débito automático para pagamento do valor devido à
concessionária pelos serviços de e lançamento, faturamento, cobrança e arrecadação do tributo.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência alcançou seu objetivo, não sendo cabível, destarte, qualquer outra espécie de
diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença
da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento
preparatório, fundamentadamente.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MPPI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício.

4.22. PORTARIA Nº 01/2022, DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE PIRIPIRI21315
PORTARIA Nº 01/2022
O DIRETOR DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI, MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO, no uso de suas
atribuições,
CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Piauí expediu o Provimento nº 86/2021, que disciplina aretomada das audiências de custódia, a
serem realizadas, preferencialmente, por videoconferência, em todas as Comarcas do Estado do Piauí,
CONSIDERANDO que consoante dispõe no mencionado Provimento, as audiências de custódia serão realizadas preferencialmente por
videoconferência, em todas as comarcas do Estado do Piauí, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do auto de
prisão, nos dias de expediente forense, das 8 às 14 horas, pelos juízes da Central de Inquéritos, em Teresina, e pelos juízes com competência
criminal, nas demais comarcas,
CONSIDERANDO que o art. 18 do ATO CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01/2020, que disciplina a participação de Membros do Ministério Público
nos plantões, audiências de custódia e dá outras providências, prevê que as audiências de custódia realizadas em cada Comarca, durante os
dias úteis, independentemente do horário, serão de responsabilidade das Promotorias de Justiça com atribuições criminais, conforme escala
definida pelo Coordenador do Núcleo Criminal ou Diretor de Sede, onde houver, e em sistema de rodízio entre os membros, cabendo o ajuste aos
participantes e
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer escala para realização das audiências de custódia perante a 1ª Vara da Comarca de Piripiri-PI,
RESOLVE
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ART. 1º Estabelecer a seguinte escala de revezamento entre os Promotores da 1ª e 4ª Promotorias de Justiça de Piripiri-PI, para realização, nos
dias úteis, das audiências de custódia da 1ª Vara da Comarca de Piripiri-PI para os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2022:
I - 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
II - 7 a 11 de fevereiro de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
III - 14 a 18 de fevereiro de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
IV - 21 a 25 de fevereiro de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
V - 28 de fevereiro a 4 de março de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
VI - 7 a 11 de março de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
VII - 14 a 18 de março de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
VIII - 21 a 25 de março de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
IX - 28 de março a 1 de abril de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
X - 4 a 8 de abril de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XI - 11 a 15 de abril de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XII - 18 a 22 de abril de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XIII - 25 a 29 de abril de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XIV - 2 a 6 de maio de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XV - 9 a 13 de maio de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XVI - 16 a 20 de maio de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XVII - 23 a 27 de maio de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XVIII - 30 de maio a 3 de junho de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XIX - 6 a 10 de junho de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XX - 13 a 17 de junho de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XXI - 20 a 24 de junho de 2022 - 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
XXII - 27 de junho a 1 de julho de 2022 - 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri.
ART. 2º. O revezamento estabelecido no artigo anterior se dará sem prejuízo de eventuais ajustes entre os Promotores de Justiça envolvidos,
desde que haja comunicação prévia à Secretaria-Geral do MPPI e ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piripiri.
ART. 3º. Envie-se cópia da presente Portaria à Secretaria-Geral do MPPI, à Procuradoria Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral de Justiça do
MPPI e à Secretaria e Gabinete da 1ª Vara Criminal de Piripiri-PI.
ART. 5º. Publique-se a presente Portaria no DOMMPPI e na Porta de Vidro que dá acesso à Sede das Promotorias de Justiça de Piripiri.
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAÚJO
Promotor de Justiça Diretor da Sede das PJs de Piripiri e Coordenador do Núcleo Criminal das PJs de Piripiri-PI

4.23. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI21316
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
Notícia de Fato
SIMP nº 0001473-435/2021
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no sistema SIMP sob o protocolo nº 001473- 435/2021 a fim de apurar o fato que Angela Costa Apolinario
está praticando maus tratos contra os filhos menores de idade L.A.A.N( 14 anos), S.N.A.F (09 anos), L.C.A.F (07 anos), B.M.B.A(04 anos).
A 4ª Promotoria de Justiça adotou as providências cabíveis e requisitou a instauração de Inquérito Policial por meio do Ofício Requisitório nº
30/2021.
Conforme acostado aos autos, a Autoridade Policial respondeu afirmando que já tomou as medidas necessárias para apuração dos fatos.
É o relatório.
Assim, após o órgão ministerial tomar as providências cabíveis, a investigação seguirá sob a presidência da Autoridade Policial, que no fim do
inquérito irá indiciar ou não o investigado e remeterá os autos ao Poder Judiciário.
Portanto, cumprido com o seu propósito, a Notícia de Fato carece de arquivamento.
Diante o exposto, DETERMINO:
a promoção de arquivamento dos autos na Promotoria de Justiça;
seja providenciada a publicação da decisão de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público;
seja comunicado ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Maior sobre a decisão de arquivamento dos presentes autos.
Campo Maior, 11 de janeiro de 2022.
Mário Alexandre Costa Normando

4.24. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI21317
Objeto: Controle Externo da Atividade Policial - Apurar a inércia da Delegacia Regional de Bom Jesus-PI em instaurar a Verificação de
Procedência das Informações Noticiadas (VPI), a investigar as supostas ameaças de morte tendo como vítima o Sr. Reginaldo Rosal Vaz.
Procedimento Administrativo
SIMP nº 000219-434/2020
PORTARIA nº 01/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI, por seu Promotor de Justiça Maurício
Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento do prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 000219-434/2020, a apurar "denúncia" recebida pelo
WhatsApp do celular funcional da SUPJBJ, onde o Sr. º Reginaldo Rosal Vaz alega ter sido ameaçado de morte pela pessoa identificada como
sendo Jairon, filho de Tolimar que trabalha na Conserv, empresa que presta serviço de limpeza pública neste município de Bom Jesus-PI;
CONSIDERANDO que a 9º Delegacia Regional de Polícia Civil de Bom Jesus - PI foi oficiada através dos expedientes de IDs. 3793545/3913832
(Ofício n.° 240/2021 e Ofício n.º 490/2021) para realizar a Verificação de Procedência das Informações Noticiadas (VPI), não tendo, contudo, se
manifestado no prazo consignado;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. art. 53, I, da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Púbico do Estado
do Piauí, estabelece que é atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI instaurar procedimentos administrativos relativos ao Controle
Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
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encontra expirado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
1 - 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 - Oficie-se o Delegado Regional de Polícia Civil de Bom Jesus-PI, JUCIÊR ALYSON A. DOS SANTOS, via correio eletrônico, instruindo-se com
cópia integral destes autos, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias, preste esclarecimentos sobre a instauração de procedimento policial
investigativo a apurar o suposto crime de ameaça praticado em face do Sr. Reginaldo Rosal Vaz.
3 - Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de
praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente.
Maurício Verdejo G. Júnior
Promotor de Justiça

4.25. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI21318
Ref. NF 76/2021 (SIMP nº 000097-095/2021)
PORTARIA Nº 09/2022
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127, da Constituição Federal.
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, o Procedimento Administrativo é instrumento próprio
para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, bem como para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito
civil;
CONSIDERANDO o teor das declarações prestadas no bojo da Notícia de Fato nº 76/2021 (SIMP nº 000097-095/2021), em que noticia recusa no
fornecimento de medicamento Ertapenem, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coronel José Dias;
CONSIDERANDO que o prazo da Notícia de Fato exauriu-se, e que ainda restam diligências a serem empreendidas;
RESOLVE: CONVERTER a Notícia de Fato n.º 76/2021 em Procedimento Administrativo n° 09/2021 - SIMP 000097-095/2021, com observância
do art. 7° e art. 8º, III, da Resolução n° 174/2017 do CNMP, visando acompanhar e fiscalizar o auxílio por parte da Secretaria de Estado da Saúde
do Piauí na internação involuntária de usuário de drogas;
Nomeio para secretariar o procedimento o servidor Berily Bento dos Santos. Determino, outrossim:
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
O registro da instauração do presente PA e de toda a sua movimentação no SIMP;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Reitere-se a Recomendação nº 15/2021.
1
CUMPRA-SE.
São Raimundo Nonato-PI, 18 de janeiro de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça
2
RECOMENDAÇÃO N° 01/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através desta 2ª
Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988,
pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d", da Lei
Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda:
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna, que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o Art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde), em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO o teor das declarações prestadas no bojo da Notícia de Fato nº 46/2021 (SIMP nº 000379-440/2021), noticiando negativa de
fornecimento de leite especial à criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca por parte da Secretaria Municipal de Saúde de São
Raimundo Nonato;
CONSIDERANDO que o uso contínuo do alimento especial prescrito à infante é indispensável a manutenção de sua saúde;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS), assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II, da Constituição
Federal e no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência, aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos pacientes;
CONSIDERANDO que a inexistência de determinado medicamento no Protocolo Clínico do SUS não pode significar violação ao princípio da
integralidade do sistema, tampouco justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários
da rede privada;
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CONSIDERANDO que os entes federativos União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de
medicamentos às pessoas que necessitam de tratamento médico, sendo, por conseguinte, todos esses entes legitimados a figurarem no pólo
passivo de demandas com essa pretensão, sendo este inclusive o entendimento do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí, sedimentado pela Súmula nº 02/2011.
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí e ao Coordenador (a) da REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO NONATO:
Dispensação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do leite especial "Neo Spoon", na quantidade prescrita à infante E. O. S. S. S, evitando-se a
descontinuidade do serviço, sob pena de responsabilização civil.
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Esta recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas,
podendo implicar na adoção de todas as providências administrativas e judiciais que se mostrem cabíveis, em sua máxima extensão, inclusive
ajuizamento de ação de improbidade administrativa e apuração de crime de responsabilidade. Ficam os destinatários da recomendação advertido
dos seguintes efeitos dela advindos:
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do
recomendado;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão,
para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for
exigido;
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
PRAZO: 48hr, após os quais deverão ser informadas ao Ministério Público Estadual as providências adotadas para o cumprimento da
recomendação.
ENCAMINHE-SE a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional
da Saúde e aos respectivos destinatários.
Encaminhe-se os dados da genitora, para viabilizar o contato com a Coordenação da Regional de Saúde de São Raimundo Nonato-PI.
São os termos da recomendação administrativa do Ministério Público do
Estado do Piauí.
São Raimundo Nonato - PI, 07 de janeiro de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça

4.26. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI21320
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 SIMP 000027-206/2022
Portaria nº 05/2022
Finalidade: acompanhar a situação de filho recém-nascido, possivelmente sem registro de nascimento, de Mariana Sandes Barbosa, a qual
reside na Rua José Carvalho, s/n, Centro, Uruçuí/PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art.25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelo Art. 8º, inciso II, da Resolução
nº174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CRFB/88);
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art.
227, CF/88);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7 da Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Federal
99.710/90, a criança deve ser registrada imediatamente após seu nascimento e, desde o momento do nascimento, terá direito a um nome, a uma
nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e ser cuidada por eles;
CONSIDERANDO que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral (art. 19, ECA);
CONSIDERANDO que, à luz do art. 19-A, ECA, a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo
após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, devendo ser ouvida por equipe interprofissional da Justiça da
Infância e da Juventude (parágrafo 1º, do mesmo dispositivo dito);
CONSIDERANDO ser a adoção medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de
manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa (parágrafo 1º, art. 39, ECA);
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento deste órgão Relatório do Conselho Tutelar, no qual se informa acerca da situação da criança
recém-nascida, ainda sem nome, filha de Mariana Sandes Barbosa, residente e domiciliada na Rua José de Carvalho, s/n, Bairro Centro,
Uruçuí/PI, genitora cuja vontade é de entregar seu filho à adoção;
CONSIDERANDO que há no relatório referido que o filho de Mariana se encontra atualmente sob os cuidados de Dezirene Ferreira de Sousa,
enfermeira, a qual aceitou provisoriamente o encargo enquanto o Sr. Marcos Alberto Nascimento e a Sra. Maria Cleyane de Sousa Moura
(qualificação de ambos nos autos), casal que pretende adotar a criança recém-nascida, busca ingressar junto ao Poder Judiciário para conseguir,
inicialmente, a guarda da criança e, em momento seguinte, a adoção propriamente dita;
CONSIDERANDO que o Sr. Marcos Alberto Nascimento e a Sra. Maria Cleyane de Sousa Moura compareceram a esta Promotoria de Justiça,
momento em que foi esclarecidos os procedimentos necessários a adoção, bem como prestaram informações pertinentes ao caso, notadamente
como o meio pelo qual tomaram conhecimento deste, a adoção pretensa, além de terem destacado não possuir contato com a genitora da
criança recém-nascida;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar comunicou informalmente que a criança recém-nascida não possui registro de nascimento, a genitora
biológica e a família extensa desta não possuem condição nem interesse algum em cuidar do recém-nascido e que a mãe deste apresenta
resistência em revelar o genitor biológico da criança;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a, entre outros, apurar fato que enseje a
tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inciso III, da Resolução nº 174/2017, do CNMP;
RESOLVE:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022, PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO FILHO RECÉM-NASCIDO,
POSSIVELMENTE SEM REGISTRO DE NASCIMENTO, DE MARIANA SANDES BARBOSA, A QUAL RESIDE NA RUA JOSÉ CARVALHO,
S/N, CENTRO, URUÇUÍ/PI.
- Nomeio para secretaria o procedimento o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva;
- Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude, conforme determina o art.
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6º, parágrafo 1º, da Resolução 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;
- REQUEIRO ao Conselho Tutelar que, no prazo de quinze dias:
Realize visita à Sra. Dezirene Ferreira de Sousa, pessoa que está responsável atualmente pela criança recém-nascida, filha de Mariana Sandes
Barbosa, para verificar o atual estado da criança, bem como se o ambiente em que está vivendo no momento é apropriado ao seu bem-estar;
Realize visita à Sra. Mariana Sandes Barbosa para verificar a existência de família extensa (se acaso for encontrada, destacar quem seja, bem
como investigar se possui interesse em cuidar do recém-nascido), bem como quem é o genitor biológico do recém-nascido, além da família
extensa do pai, devendo averigura a possibilidade de assunção da guarda da criança por algum familiar;
Diligenciar junto à genitora biológica, Mariana Sandes Barbosa, para providenciar o registro de nascimento do recém-nascido, inclusive, se acaso
a informação for obtida, com o nome do pai biológico, informando, posteriormente, também o nome escolhido para a criança.
- REQUEIRO à Assistência Social do Município, através da Secretária de Assistência Social que, acompanhe e preste os atendimentos
necessários à Mariana Sandes Barbosa, notadamente apoio
psicológico em sua tomada de decisão quanto a possível entrega para adoção de sua filha, devendo relatara a esta Promotoria as providências
adotadas no prazo de dez dias;
- Em caso de exaurimento dos prazos sem resposta, promova-se a imediata reiteração. Expeça-se o necessário. Publique-se. Cumpra-se.
Uruçuí-PI, 18 de janeiro de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho Promotor de Justiça

4.27. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA - PI21321
Procedimento Administrativo nº 37/2020 SIMP n.º 000199-246/2020
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Administrativo n. 05/2020, tendo por objetivo acompanhar a transferência de recursos que atualmente se encontram
sob a responsabilidade dos juízes para fundos de combate ao coronavírus.
No ano de 2020 vivenciamos um momento absolutamente atípico, em que o mundo enfrentava uma verdadeira guerra contra um inimigo invisível,
mas extremamente letal, a COVID-19. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o que reforçou a ação por parte dos governos federal, estaduais e municipais na prevenção e na tentativa
de retardar o pico da pandemia e combater a contaminação em massa, o que pode levar ao colapso o sistema de saúde público e privado.
Desse modo, foi determinada a transferência de todos os valores que atualmente se encontram sob a responsabilidade dos juízes, para a
seguinte conta
bancária: AG. 4025, OPERAÇÃO 040, CONTA 1502019-0 - CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL; e os recursos seriam, posteriormente, repassados ao Poder Executivo Estadual para o combate ao coronavírus.
Por este motivo, foi expedido o ofício de nº 508/2020 ao Secretário da Vara Única da Comarca de Luzilândia - PI por este Parquet, solicitando
informações acerca do montante dos recursos financeiros oriundos de transações penais, suspensões condicionais de processo e multas
derivadas de sentenças condenatórias, que foram transferidos ao TJ - PI, e sobre a destinação dada a tais recursos, ao que este enviou a
resposta anexa, informando que não há como precisar os valores depositados e tampouco o montante existente em contas judiciais vinculados a
processos desta comarca, visto que o Banco do Brasil não realiza a sistematização dessas informações para disponibilizar ao conhecimento do
judiciário.
Diante do exposto foi expedido o ofício nº13/2021 ao Gerente do Banco do Brasil desta urbe, com a solicitação de informações acerca de novos
depósitos realizados nestas contas judiciais indicadas na planilha, bem como do montante depositado, tendo sido ainda reiterado em ofício
199/2021.
Em ofício 01/2021, foram encaminhadas, pelo Gerente da Instituição Bancária, informações acerca dos extratos das contas judiciais solicitadas,
indicando as datas, os valores depositados e o saldo total.
É o relatório.
Pois bem. Atualmente, a pandemia de Covid-19 encontra-se controlada em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. Apesar de novas variantes
que surgem com escopo de um eventual efeito reboot à situação gravíssima vivenciada no ano de 2020, com a maioria dos municípios brasileiros
decretando estado de emergência, percebe-se que o atual cenário não é mais de desespero, muito embora os casos continuam aumentando e
registros de óbitos, mas em menor quantidade, felizmente devido ao avanço significativo da vacinação.
O Procedimento Administrativo em voga foi instaurado para arrecadar recursos advindos de transações penais, suspensões condicionais de
processo e multas derivadas de sentenças condenatórias, para alimentar os fundos estaduais e municipais em combate da Covid-19.
Em razão do atual cenário, observa-se que o momento não é mais de pandemia, com lotações de hospitais e de emergência que haviam sido
decretada pelos municípios piauienses, como é o caso dos de atribuição desta unidade ministerial.
Logo, verifica-se que o cenário não é mais de necessidade de arrecadamento de recursos para combate da Covid-19, como a situação
vivenciada no
ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Assim, o escopo deste procedimento perdeu o objeto, sendo que, por outro lado, os recursos que
seriam arrecadados para o combate da pandemia de Covid-19 poderão ser destinados a outras finalidades de interesse público e atreladas à
seara criminal, na prevenção e combate à criminalidade.
Desse modo, verifica-se o esgotamento de diligências no presente procedimento, diante da perda superveniente do seu objeto.
Ante o exposto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do procedimento administrativo nº 37/2020.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público. Publique-se. Registros necessários.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.28. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI21322
SIMP: 000016-161/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 01/2022-PRPI/GABPR4, encaminhando cópias da notícia de fato nº 1.27.000.000023/2022-39, em razão
de declínio de atribuições.
A referida notícia de fato trata de manifestação sigilosa registrada na sala de atendimento ao cidadão (manifestação 20210104717) em que a
parte representante noticia, in verbis:
"(...) moro na cidade de morro do chapéu há 12 anos, aqui não existe concurso e nem processo seletivo a muito tempo, o prefeito da cidade só
contrata para trabalhar as pessoas em troca de votos nas eleições de 4 em 4 anos, gostaria que fosse pedido ao ministério público que exigisse
provas para contratar tais pessoas, é uma injustiça, era muito mais justo ter uma prova para selecionar por capacidade as pessoas para
trabalharem na prefeitura".
Após o recebimento dos documentos, em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça verificou-se a existência do inquérito civil nº
14/2019 (SIMP: 000858-161/2019), autuado e em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com objeto correlato aos fatos
mencionados nos documentos de ID nº 34452271.
Eis o relatório.
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Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já estão sendo acompanhadas no inquérito civil nº 14/2019 (SIMP:
000858-161/2019), procedimento extrajudicial ainda em trâmite nesta Promotoria de Justiça.
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Determino a Assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina a remessa da presente decisão ao setor competente para a devida Diário
Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação.
Conforme descreve o art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 da do CNMP, determino a cientificação do noticiante informando-o do prazo para
interposição de recurso.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000040-161/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se o presente SIMP de manifestação nº 3748/2021, registrada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, noticiando suposta
prática de nepotismo envolvendo o vereador Jobevan Abreu e Jucelia Rodrigues de Abreu, irmã do vereador.
Após o recebimento dos documentos, em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça verificou-se a existência da notícia de fato nº
107/2021 (SIMP: 001065-161/2021), autuado e em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com objeto correlato aos fatos
mencionados nos documentos de ID nº 34474395.
Eis o relatório.
Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já estão sendo acompanhadas na notícia de fato nº 107/2021 (SIMP:
001065-161/2021), procedimento extrajudicial ainda em trâmite nesta Promotoria de Justiça.
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Determino a Assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina a remessa da presente decisão ao setor competente para a devida Diário
Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação.
Conforme descreve o art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 da do CNMP, determino a cientificação do noticiante informando-o do prazo para
interposição de recurso, via Ouvidoria do MPPI.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000044-161/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se o presente SIMP de manifestação nº 3748/2021, registrada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, noticiando suposta
prática de nepotismo envolvendo o vereador Jobevan Abreu e Maria das Graças Abreu, irmão do Vereador.
Após o recebimento dos documentos, em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça verificou-se a existência da notícia de fato nº
01/2022 (SIMP: 001068-161/2021), autuado e em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com objeto correlato aos fatos
mencionados nos documentos de ID nº 34474585.
Eis o relatório.
Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já estão sendo acompanhadas na notícia de fato nº 01/2022 (SIMP:
001068-161/2021), procedimento extrajudicial ainda em trâmite nesta Promotoria de Justiça.
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Determino a Assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina a remessa da presente decisão ao setor competente para a devida Diário
Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação.
Conforme descreve o art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 da do CNMP, determino a cientificação do noticiante informando-o do prazo para
interposição de recurso, via Ouvidoria do MPPI.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Procedimento preparatório nº 23/2021
SIMP nº 000044-161/2021
ATO DE CONVERSÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como notícia de fato nº 18/2021 e posteriormente convertido em procedimento
preparatório nº 23/2021, por meio da portaria nº 56/2021 (ID nº 33205261), com a finalidade de apurar supostas irregularidades no fechamento de
escolas da Zona Rural de Esperantina/PI, ocasionando formação de classes multisseriadas em desconformidade com os ditames legais.
O presente procedimento originou-se mediante ofício nº 09/2021, oriundo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Esperantina/PI (ID
nº 32450248).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio dos ofícios nº 138/2021 e nº 138/2021, solicitou-se, respectivamente,
ao município e a Secretaria de Educação de Esperantina manifestação sobre as informações encaminhadas pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Esperantina/PI (ID nº 32452289).
Em atenção a solicitação a Secretaria de Educação do município de Esperantina encaminhou manifestação a qual consta no documento de ID nº
32494381.
Diante disso, expediu-se ofício nº 425/2021, solicitando informações complementares a Secretaria de Educação desta urbe.
Para a apresentação de resposta ao ofício supramencionado o município solicitou prazo complementar de 60 (sessenta) dias, o qual foi
devidamente concedido, conforme ato de ID nº 33406133.
Constatado a ausência de resposta após concessão de prazo suplementar, conforme certidão de ID nº 34019130, expediu-se ofício nº
1493/2021, requisitando as informações outrora solicitadas.
Nova certidão constatando a ausência de resposta ao ofício nº 1493/2021 (ID nº 34352231).
Despacho de ID nº 34483252 determinando que os autos aguardem em secretaria até o dia 20/01/2022, em decorrência do preconizado no artigo
3º do Ato PGJ nº 1155/2021.
Por fim, certidão de ID nº 34486273 constatado o decurso do prazo do presente procedimento.
Eis o relatório.
Constatado o decurso do prazo estabelecido no art. 2º, § 6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, não
cabendo mais prorrogações, e havendo ainda a necessidade de aguardar fim do prazo estabelecido no ID nº 34483252, DETERMINO a
conversão do presente procedimento em inquérito civil, com fulcro no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Página 43

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1020 Disponibilização: Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022 Publicação: Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022

Encaminho os autos para minuta de portaria de conversão, que deve ser encaminhada ao SharePoint da 2ª Promotoria de Justiça, em formato
editável.
Determino, ainda, a remessa de cópia do presente ato para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpra-se.
Esperantina/PI, datado e assinado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. EXTRATO DE TERMO ADITIVO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA21314
REFERÊNCIA:Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº01/2020.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJn°05.805.924/0001-89;
MUNICÍPIO DE AVELINO LOPES-PI/ CNPJ nº 06.553.754/0001-55;
REPRESENTANTES: Hugo de Sousa Cardoso / Aminadab Pereira de Sousa Neto.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração do Acordo deCooperação ora aditado para prorrogá-lo com a finalidade de
contínua melhoria técnicados serviços oferecidos pela Procuradoria de Justiça à população.
VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei n°8.666/1993 e suas alterações,
DATA DA ASSINATURA: O Subprocurador de Justiça Institucional, Dr. Hugo deSousa Cardoso, assinou eletronicamente dia 14/01/2022, às
12:17; e o Prefeito de Avelino Lopes-PI,Sr. Aminadab Pereira de Sousa Neto, assinou eletronicamente no dia 18/01/2022, às 08:45.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0014.0004600/2020-39.

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02/2022 - PE 44/202121298
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0010.0007993/2021-53
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021
REGIME DE EXECUÇÃO:indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO:menor preço
ADJUDICAÇÃO:por lote
OBJETO: A presente Ata tem por objeto registro de preços pelo prazo de 12 meses para a eventual contratação de empresa para a prestação de
serviços de locação de veículos, com e sem motorista, para suprir as necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA:07/12/2021
HORÁRIO:09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 07/12/2021
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/12/2021
DATA DA ASSINATURA DA ATA:19/01/2022
DATA DA PROPOSTA: 07/12/2021
PREGOEIRO: CharlanSilva da Cruz
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:AfranioOliveira da Silva
APÊNDICE I
LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: SHALOM TURISMO (J J E SILVA EIRELI), CNPJ Nº 69.607.729/0001-27;
REPRESENTANTE: JOSIEL JERÔNIMO E SILVA
TELEFONE: (86) 3232-5387 / 9982-7899
E-MAIL:jjesilvame@hotmail.com
ITE
M

DESCRIÇÃO

Q T D
DIÁRIA
S

TIPO DE
FRANQUI
A (KM)
LIVRE

VALOR
UNITÁRI
O

1

VEÍCULO TIPO ÔNIBUS para transporte de pessoal tipo duplo deck, leito turismo, cobertura
RCO. Ano e Modelo: não superior a 05 (cinco ) anos de fabricação, Capacidade mínima: 44
(quarenta e quatro) passageiros, equipado com: banheiro; ar condicionado; mínimo de 4
(quatro) monitores/tv de 14" distribuídos no deck superior;- aparelho de DVD atendendo aos
monitores/tv do andar superior; aparelho de CD PLAYER; geladeira; cafeteira; toalete; e
poltronas individuais em soft, revestidas em tecidos, com cinto de segurança, descanso
para as pernas, manta(cobertor) e travesseiro não superior a 03 anos de fabricação. (com
motorista).

20

LIVRE

R
$
4.266,15

2

VEÍCULO TIPO ÔNIBUS para transporte de pessoal tipo duplo deck, leito turismo, cobertura
RCO. Ano e Modelo: não superior a 05 (cinco ) anos de fabricação, Capacidade mínima: 44
(quarenta e quatro) passageiros, equipado com: banheiro; ar condicionado; mínimo de 4
(quatro) monitores/tv de 14" distribuídos no deck superior;- aparelho de DVD atendendo aos
monitores/tv do andar superior; aparelho de CD PLAYER; geladeira; cafeteira; toalete; e

20

LIVRE

R
$
3.966,15
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poltronas individuais em soft, revestidas em tecidos, com cinto de segurança, descanso
para as pernas, manta(cobertor) e travesseiro não superior a 03 anos de fabricação. (sem
motorista).

3

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, com capacidade carga mínima de 8.500 (oito mil e
quinhentos) kg, potência mínima 180cv, torque mínimo 70 (kgf.m), acionamento manual / a
cabo, n° marchas 6 a frente e 1 a ré, tração 4x2, combustível a diesel, capacidade tanque
mínimo 200 (lt), Suspenção dianteira, molas e amortecedores hidráulicos, suspenção
traseira eixo rígido motriz, amortecedores hidráulicos, freio de serviçoar,tambornas rodas
dianteiras e traseiras comabs, freio de estacionamento, freio motor, distância entre
eixos(mm)3.500 a 5.200,Comprimento mínimo(mm) 8.500, altura máxima do veículo (mm)
2.700, largura máxima traseira(mm) 2.520,(máximo 5 anos fabricação). (com motorista)

40

LIVRE

R
$
1.999,75

4

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, com capacidade carga mínima de 8.500 (oito mil e
quinhentos) kg, potência mínima 180cv, torque mínimo 70 (kgf.m), acionamento manual / a
cabo, n° marchas 6 a frente e 1 a ré, tração 4x2, combustível a diesel, capacidade tanque
mínimo 200 (lt), Suspenção dianteira, molas e amortecedores hidráulicos, suspenção
traseira eixo rígido motriz, amortecedores hidráulicos, freio de serviço ar, tambor nas rodas
dianteiras e traseiras comabs, freio de estacionamento, freio motor, distância entre
eixos(mm)3.500 a 5.200, Comprimento mínimo(mm) 8.500, altura máxima do veículo (mm)
2.700, largura máxima traseira(mm) 2.520,(máximo 5 anos fabricação). (sem motorista)

40

LIVRE

R
$
1.799,75

5

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PEQUENO PORTE- ,ano de fabricação 2016 ou superior,
preferencial mente na cor branca, com peso bruto total (pbt) de 3.800 a 5.500 kg, contendo
sobre seu chassi um furgão de alumínio (baú fecha do) de dimensões estipuladas no
manual de implementação do fabricante, potência mínima de 130cv, equipado com ar
condicionado e com todos os acessórios exigidos pelocontran, a ser utilizado no serviço de
transporte de cargas do mapa. Com Motorista

40

LIVRE

R
$
1.815,75

6

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PEQUENO PORTE- ,ano de fabricação 2016 ou superior,
preferencial mente na cor branca, com peso bruto total (pbt) de 3.800 a 5.500 kg, contendo
sobre seu chassi um furgão de alumínio (baú fechado) de dimensões estipuladas no manual
de implementação do fabricante, potência mínima de 130cv, equipado com ar condicionado
e com todos os acessórios exigidos pelocontran, a ser utilizado no serviço de transporte de
cargas do mapa. Sem Motorista

40

LIVRE

R
$
1.599,75

7

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, mínimo 15 passageiros sentados fora o motorista,
Potência mínimo 125 cv, Torque mínimo [kgf.m/Nm] 30.4, Caixa de mudanças Mecânica de 6
marchas, Comprimento mínimo (mm) 4.000, tanque mínimo 70 (lt), entre eixo mínimo (mm)
3.200, Direção Elétrica ou hidráulica, Tração dianteira ou traseira, Suspensão dianteira e
traseira, combustível diesel, ar condicionado, com som, não superior a 02 anos de
fabricação (com motorista).

30

LIVRE

R
$
1.882,67

8

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, mínimo 15 passageiros sentados fora o motorista,
Potência mínimo 125 cv, Torque mínimo [kgf.m/Nm] 30.4, Caixa de mudanças Mecânica de 6
marchas, Comprimento mínimo (mm) 4.000, tanque mínimo 70 (lt), entre eixo mínimo (mm)
3.200, Direção Elétrica ou hidráulica, Tração dianteira ou traseira, Suspensão dianteira e
traseira, combustível diesel, ar condicionado, com som, não superior a 02 anos de
fabricação (sem motorista).

30

LIVRE

R
$
1.682,67
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