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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REPUBLICAÇÃO22383
PAUTA DA 1355ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
APRECIAÇÃO DA ATA DA 1354ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022, ENCAMINHADA CÓPIA DO
EXTRATO AOS CONSELHEIROS.
JULGAMENTO DE PROCESSOS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SEI Nº 19.21.0329.0016403/2021-28). PROCEDIMENTO ELETRÔNICO. ORIGEM:
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ. ASSUNTO: EDITAL CSMP Nº 22/2021 - CONCURSO DE PROMOÇÃO POR
ANTIGUIDADE PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO. PROMOTORES
DE JUSTIÇA INSCRITOS: EDGAR DOS SANTOS BANDEIRA FILHO, ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, ROBERTO MONTEIRO
CARVALHO E JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA. RELATORA: DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SEI N° 19.21.0329.00164102021-33). ORIGEM: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO PIAUÍ. INTERESSADA: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ASSUNTO: EDITAL CSMP Nº 23/2021 - CONCURSO DE
REMOÇÃO POR ANTIGUIDADE PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
TERESINA. RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (GEDOC N° 000011-226/2022.). PROCEDIMENTO ELETRÔNICO. ORIGEM: CONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ. ASSUNTO: EDITAL CSMP Nº 24/2021 - CONCURSO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE
PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI, DE ENTRÂNCIA FINAL.
PROMOTORES DE JUSTIÇA: EDGAR DOS SANTOS BANDEIRA NETO, MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO
MARTINS JÚNIOR, KARINE ARARUNA XAVIER, ROBERTO MONTEIRO CARVALHO, FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES E KARLA
DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO. RELATOR: DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SEI N° 19.21.0329.0016446/2021-31). ORIGEM: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO PIAUÍ. INTERESSADA: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ASSUNTO: EDITAL CSMP Nº 25/2021 - CONCURSO DE
REMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
PARNAÍBA. RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (GEDOC Nº 000009-226/2022). PROCEDIMENTO ELETRÔNICO. ORIGEM: CONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSUNTO: EDITAL CSMP Nº 36/2021 - CONCURSO DE REMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA O
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS - PI, DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA.
RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (GEDOC Nº 000015-226/2022). PROCEDIMENTO ELETRÔNICO. ORIGEM: CONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSUNTO: EDITAL CSMP Nº 43/2021 - CONCURSO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA O
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE - PI, DE ENTRÂNCIA INICIAL.
RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SEI Nº 19.21.0329.0016905/2021-54). PROCEDIMENTO ELETRÔNICO. ORIGEM:
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ. ASSUNTO: EDITAL CSMP Nº 44/2021 - CONCURSO DE PROMOÇÃO POR
MERECIMENTO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANOEL EMÍDIO.
PROMOTORES DE JUSTIÇA INSCRITOS: ESDRAS OLIVEIRA COSTA BELEZZA DO NASCIMENTO. RELATORA: DRA. MARTHA CELINA
DE OLIVEIRA NUNES.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEI Nº 19.21.0329.0016907/2021-97. PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: CONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSUNTO: EDITAL CSMP Nº 46/2021 - CONCURSO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA O
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO DE ENTRÂNCIA INICIAL.
PROMOTORES DE JUSTIÇA: JESSÉ MINEIRO DE ABREU. RELATOR: DR. HUGO DE SOUSA CARDOSO.
PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÕES
OFÍCIOS ENCAMINHADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SEI Nº 19.21.0017.0006755/2021-06. Origem: CGMP-PI. Assunto: Comunicação de Inspeção na Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI,
conforme descrito na PORTARIA Nº 08/2021 - CGMP/PI.
SEI Nº 19.21.0017.0006756/2021-76. Origem: CGMP-PI. Assunto: Comunicação de Inspeção na Promotoria de Justiça de Jaicós-PI, conforme
descrito na PORTARIA Nº 09/2021-CGMP/PI.
COMUNICAÇÕES VIA SEI
SEI Nº 19.21.0103.0015869/2021-85. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 97/2019 (SIMP 000139-027/2019).
SEI Nº 19.21.0160.0015870/2021-76. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Atendimento ao Público Nº 000503-201/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0015865/2021-03. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº 000050-308/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0015871/2021-97. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 64/2021 (SIMP 003354-361/2021).
SEI Nº 19.21.0703.0015873/2021-95. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 001547-138/2020.
SEI Nº 19.21.0103.0015874/2021-47. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 58/2018 (SIMP 000070-027/2018).
SEI Nº 19.21.0103.0015875/2021-20. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 14/2021 (SIMP 000127-027/2020).
SEI Nº 19.21.0160.0015876/2021-11. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Público Nº 22/2003-SIMP Nº 000108-201/2020.
SEI Nº 19.21.0103.0015882/2021-25. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 06/2017 (SIMP 000026-027/2017).
SEI Nº 19.21.0103.0015884/2021-68. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 78/2017 (SIMP 000287-027/2017).
SEI Nº 19.21.0103.0015887/2021-84. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 05/2016 (SIMP: 000373-027/2015).
SEI Nº 19.21.0130.0015890/2021-83. Origem: 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 004/2018 (Protocolo SIMP Nº 000031-035/2017).
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SEI Nº 19.21.0167.0015886/2021-24. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 023/2018 (SIMP 000035-030/2018).
SEI Nº 19.21.0149.0015902/2021-56. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 000241-164/2021 em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0160.0015901/2021-15. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo da Notícia de Fato Nº 28/2021 (SIMP 000459-201/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0015904/2021-79. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 68/2021 (SIMP 003574-361/2021).
SEI Nº 19.21.0144.0015908/2021-66. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INHUMA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000644-230/2018.
SEI Nº 19.21.0369.0015906/2021-43. Origem: 2ª PROMOTORIA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato Nº 110/2021 em Inquérito Civil Nº 26/2021-SIMP Nº 000225-191/2021.
SEI Nº 19.21.0103.0015909/2021-72. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 12/2021 (SIMP 000087-027/2021).
SEI Nº 19.21.0114.0015911/2021-47. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo para a conclusão do Procedimento Investigatório Criminal Nº 000697-208/2018.
SEI Nº 19.21.0167.0015914/2021-44. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 003/2016 (SIMP 000149-030/2015).
SEI Nº 19.21.0284.0015916/2021-78. Origem: 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de tramitação do Inquérito Civil Nº 09/2020 (SIMP 000043-025/2019).
SEI Nº 19.21.0103.0015920/2021-66. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação deinstauração do
Procedimento Preparatório Nº 011/2021 (SIMP 000112-027/2020).
SEI Nº 19.21.0284.0015919/2021-94. Origem: 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
dos seguintes Inquéritos Civis Nº 52/2018 (SIMP 000053-025/2018), Nº 107/2017 (SIMP 000161-025/2017), Nº 109/2017 (SIMP 000162025/2017), Nº 113/2017 (SIMP 002727-019/2017) e Nº 126/2017 (SIMP 002411-019/2017).
SEI Nº 19.21.0144.0015922/2021-76. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INHUMA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000602-230/2019.
SEI Nº 19.21.0108.0015929/2021-39. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo de conclusão do Inquérito Civil Público Nº 38/2020 (SIMP 000395-174/2018).
SEI Nº 19.21.0108.0015932/2021-55. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo de conclusão da Notícia de Fato Nº 042/2021 (SIMP 000583-174/2021).
SEI Nº 19.21.0144.0015934/2021-43. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INHUMA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000546-230/2019.
SEI Nº 19.21.0736.0015936/2021-33. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação do
ajuizamento de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, distribuído sob o Nº 080321469.2021.8.18.0028, 2ª Vara da Comarca de Floriano, referente ao Inquérito Civil Nº 000043-101/2019.
SEI Nº 19.21.0730.0015823/2021-70. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento da Notícia de Fato Nº 000404-184/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0015835/2021-37. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato Nº 000506-435/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0015838/2021-53. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato Nº 000560-435/2021.
SEI Nº 19.21.0118.0015918/2021-89. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo Nº 019/2019 (SIMP 000093-034/2019).
SEI Nº 19.21.0736.0015949/2021-70. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000121-101/2019.
SEI Nº 19.21.0103.0015955/2021-91. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 062/2018 (SIMP Nº 000181-027/2018).
SEI Nº 19.21.0705.0015956/2021-55. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 252/2019 (SIMP 000286-076/2019).
SEI Nº 19.21.0730.0015961/2021-30. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Atendimento ao Público Nº 000525-435/2021.
SEI Nº 19.21.0736.0015960/2021-64. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo Nº 176/2021.
SEI Nº 19.21.0704.0015963/2021-75. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato Nº 000541-308/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0015967/2021-68. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 100/2021 (SIMP 000095-383/2021) no Procedimento Preparatório Nº 083/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0015973/2021-03. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 13/2019 (SIMP 000045-030/2018).
SEI Nº 19.21.0243.0015974/2021-97. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito Civil Nº 001242-434/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0015978/2021-62. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 014/2016 (SIMP 000016-030/2016).
SEI Nº 19.21.0730.0015971/2021-51. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato Nº 000402-060/2019.
SEI Nº 19.21.0149.0015984/2021-73. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 000446-164/2020.
SEI Nº 19.21.0310.0015986/2021-29. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 06/2021 (SIMP 000016-206/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0015988/2021-77. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato Nº 000055-063/2020.
SEI Nº 19.21.0167.0015989/2021-56. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato Nº 114/2021 (SIMP 000141-030/2021).
SEI Nº 19.21.0736.0015992/2021-73. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo Nº 28/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0015993/2021-04. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo Nº 000325-089/2020.
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SEI Nº 19.21.0736.0015994/2021-19. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 1269-100/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0015995/2021-82. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato Nº 000247-308/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0015996/2021-12. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 32/2021 (SIMP 000100-109/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0015999/2021-28. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 33/2021 (SIMP 000090-109/2021).
SEI Nº 19.21.0349.0016003/2021-52. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Nº 000470-237/2019.
SEI Nº 19.21.0730.0016005/2021-06. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento de Notícia de Fato Nº 000117-435/2021.
SEI Nº 19.21.0103.0016008/2021-18. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 15/2017 (SIMP 000506-027/2016).
SEI Nº 19.21.0167.0016010/2021-71. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 021/2018 (SIMP 000165-029/2018).
SEI Nº 19.21.0730.0016014/2021-54. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato Nº 000501-308/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0016015/2021-89. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 001024-361/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0016019/2021-22. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração da
Notícia de Fato Nº 125/2021 (SIMP 000122-426/2021).
SEI Nº 19.21.0214.0016020/2021-66. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Procedimento Administrativo Nº 24/2020 (SIMP Nº 000305-292/2020).
SEI Nº 19.21.0262.0016024/2021-14. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de conversão do
procedimento preparatório Nº 18/2021 em inquérito civil Nº 18/2021 (SIMP 000688-161/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0016029/2021-43. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato Nº 116/2021(SIMP 000143-030/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0016028/2021-36. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato Nº 001046-369/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0016044/2021-26. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório Nº 30/2021 (SIMP 000047-030/2021).
SEI Nº 19.21.0349.0016048/2021-98. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Público Nº 000130-276/2017.
SEI Nº 19.21.0349.0016049/2021-71. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato Nº 000522-237/2021 em Inquérito Civil Público Nº 000522-237/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0016051/2021-87. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Nº 000648-089/2018.
SEI Nº 19.21.0708.0016052/2021-37. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Preparatório Nº 000070-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0016053/2021-33. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 002645-361/2020.
SEI Nº 19.21.0349.0016058/2021-22. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação
de prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público Nº 000219-237/2020.
SEI Nº 19.21.0349.0016059/2021-92. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação
de prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público Nº 000147-237/2018.
SEI Nº 19.21.0349.0016060/2021-65. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação
de prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000269-237/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0016061/2021-85. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazodo Procedimento Administrativo Nº 000102-101/2019.
SEI Nº 19.21.0349.0016062/2021-11. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação
de prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público Nº 000599-237/2018.
SEI Nº 19.21.0349.0016066/2021-97. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação
de Conversão da Notícia de Fato Nº 000809-237/202, em Inquérito Civil Público.
SEI Nº 19.21.0349.0016067/2021-70. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação
de conversão da Notícia de Fato Nº 000127-295/2020, em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0243.0016074/2021-16. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
conversão de Notícia de Fato Nº 000687-434/2021, em Inquérito Civil Público.
SEI Nº 19.21.0700.0016076/2021-91. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato Nº 003188-361/2021.
SEI Nº 19.21.0704.0016077/2021-04. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato Nº 000034-417/2020.
SEI Nº 19.21.0103.0016078/2021-68. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público Nº 18/2020 (SIMP 000185-027/2019).
SEI Nº 19.21.0160.0015905/2021-04. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Administrativo Nº 16/2019 (SIMP 000326-201/2018).
SEI Nº 19.21.0160.0016079/2021-59. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Administrativo Nº 22/2020 (SIMP 000460-201/2020).
SEI Nº 19.21.0160.0016082/2021-75. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Administrativo Nº 21/2020 (SIMP 000439-201/2020).
SEI Nº 19.21.0160.0016084/2021-21. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Nº 02/2020 (SIMP 000587-201/2019).
SEI Nº 19.21.0704.0016083/2021-36. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato SIMP 000147-184/2018.
SEI Nº 19.21.0160.0016085/2021-91. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo de Procedimento Administrativo Nº 10/2019 (SIMP 000281-201/2019).
SEI Nº 19.21.0103.0016086/2021-46. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público Nº 01/2021 (SIMP Nº 000118-027/2020).
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SEI Nº 19.21.0160.0016088/2021-10. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 21/2021 (SIMP 000292-201/2021) em Inquérito Civil Público.
SEI Nº 19.21.0234.0016091/2021-80. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo Nº 52/2021 (SIMP 000557-138/2021).
SEI Nº 19.21.0254.0016092/2021-44. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de fato Nº 09/2021 em Procedimento Administrativo Nº 09/2021 (SIMP 000237-150/2021).
SEI Nº 19.21.0243.0016093/2021-85. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito Civil Público Nº 000246-081/2019.
SEI Nº 19.21.0103.0016097/2021-40. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público Nº 19/2021 (SIMP 000012-027/2021).
SEI Nº 19.21.0234.0016099/2021-58. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo Nº 068/2021 (SIMP 000857-138/2021).
SEI Nº 19.21.0348.0016101/2021-40. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Inquérito Civil Nº 05/2019 (SIMP 000293-319/2018).
SEI Nº 19.21.0183.0016107/2021-25. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo Nº 01/2019 (SIMP 105-160/2019).
SEI Nº 19.21.0103.0016112/2021-23. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 14/2017 (SIMP 000091-027/2017).
SEI Nº 19.21.0243.0016120/2021-35. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo Nº 000994-434/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0016124/2021-91. Origem: 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato Nº 000813-435/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0016125/2021-29. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de
instauraçãodo Procedimento Administrativo Nº 002198-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0016133/2021-07. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 002667-361/2021.
SEI Nº 19.21.0114.0016132/2021-94. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 012/2020 (SIMP 000016-416/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0016136/2021-64. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 77/2021(SIMP 000112-030/2021) em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público (PP 85/2021).
SEI Nº 19.21.0103.0016138/2021-97. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 28/2021 (SIMP 000105-383/2021).
SEI Nº 19.21.0417.0016137/2021-70. Origem: GERCOG-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil Público Nº 005/2021 (SIMP
000032-215/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0016140/2021-19. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório Nº 002947-369/2020.
SEI Nº 19.21.0160.0016147/2021-66. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Atendimento ao Público Nº 000565-201/2021.
SEI Nº 19.21.0114.0016146/2021-07. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto:
comunicação de instauração do Procedimento Administrativo Nº 000302-434/2021.
SEI Nº 19.21.0348.0016152/2021-21. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Nº 07/201 (SIMP 000141-319/2019).
SEI Nº 19.21.0208.0016154/2021-30. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 000040-029/2020.
SEI Nº 19.21.0706.0016160/2021-61. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 000064-369/2021.
SEI Nº 19.21.0348.0016161/2021-69. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Administrativo Nº 03/2017 (SIMP 000187-254/2017).
SEI Nº 19.21.0348.0016163/2021-15. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Nº 16/2018 (SIMP: 000404-319/2018).
SEI Nº 19.21.0348.0016164/2021-85. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Nº 14/2018 (SIMP 000402-319/2018).
SEI Nº 19.21.0348.0016165/2021-58. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo do Inquérito Civil Nº 15/2018 (SIMP 000403-319/2018).
SEI Nº 19.21.0348.0016166/2021-31. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo do Procedimento Administrativo Nº 08/2018 (SIMP 000330-319/2018).
SEI Nº 19.21.0348.0016167/2021-04. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Administrativo Nº 14/2018 (SIMP 000303-319/2018).
SEI Nº 19.21.0349.0016169/2021-32. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação deconversão da
Notícia Fato Nº 000520-237/2021 em Inquérito Civil Público Nº 000520-237/2021.
SEI Nº 19.21.0349.0016172/2021-48. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia Fato Nº 000042-295/2020 em Procedimento Administrativo Nº 000042-295/2020.
SEI Nº 19.21.0349.0016173/2021-21. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia Fato Nº 000042-295/2020 em Procedimento Administrativo Nº 000042-295/2020.
SEI Nº 19.21.0707.0016098/2021-71. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo Nº 09/2019 (SIMP 000115-107/2019).
SEI Nº 19.21.0707.0016123/2021-75. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Nº 55/2021 (SIMP 000502-107/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0016179/2021-33. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 000950-369/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0016181/2021-69. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 001240-361/2020.
SEI Nº 19.21.0707.0016182/2021-34. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamentodo
Inquérito Civil Nº 44/2020 (SIMP 000004-107/2020).
SEI Nº 19.21.0117.0016183/2021-30. Origem: 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
de conclusão do Inquérito Civil Nº 002187-019/2018.
SEI Nº 19.21.0243.0016186/2021-96. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo do Procedimento Administrativo Nº 000246-081/2018.
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SEI Nº 19.21.0262.0016193/2021-10. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo Nº 72/2021 (SIMP 001088-161/2021).
SEI Nº 19.21.0262.0016197/2021-96. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento administrativo Nº 72/2021 (SIMP 001088-161/2021).
SEI Nº 19.21.0208.0016205/2021-11. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 000089-383/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0016213/2021-85. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato Nº 003087-369/2021, em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0114.0016221/2021-19. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal Nº 000396-080/2019.
SEI Nº 19.21.0706.0016227/2021-95. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 000021-369/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0016228/2021-05. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 013/2017 (SIMP 000090-030/2016).
SEI Nº 19.21.0090.0016219/2021-45. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Nº 000124-029/2018.
SEI Nº 19.21.0090.0016214/2021-83. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 000106-029/2017.
SEI Nº 19.21.0204.0016233/2021-91. Origem: 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 04/2021 (SIMP 000009-003/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0016240/2021-35. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 000275-369/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0016243/2021-51. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório Nº 000262-369/2019, em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0090.0016247/2021-65. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato SIMP 000038-383/2021, em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0310.0016250/2021-79. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 30/2021 (SIMP 000199-206/2021).
SEI Nº 19.21.0709.0016253/2021-27. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 00538-083/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0016241/2021-42. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 99 (SIMP 000048-383/2021), em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0706.0016255/2021-18. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato Nº 000136-369/2021, em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0208.0016260/2021-78. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 000211-029/2017.
SEI Nº 19.21.0150.0016258/2021-32. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público Nº 000620-166/2020.
SEI Nº 19.21.0709.0016261/2021-05. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento da Notícia de Fato Nº 000422-083/2021.
SEI Nº 19.21.0734.0016263/2021-61. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Nº 000995-361/2019.
SEI Nº 19.21.0167.0016272/2021-78. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 113-2021 (SIMP 000076-383/2021), no Procedimento Preparatório Nº 084/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0016273/2021-10. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 000323-262/2018.
SEI Nº 19.21.0706.0016279/2021-49. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de expedição do Ofício
Nº 2997/202-1186-369/2019, nos autos da Notícia de Fato Nº 001186-369/2019.
SEI Nº 19.21.0114.0016266/2021-65. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000038-082/2020.
SEI Nº 19.21.0167.0016284/2021-45. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração da
Notícia de Fato Nº 126/2021 (SIMP 000196-426/2021).
SEI Nº 19.21.0243.0016292/2021-47. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Atendimento ao Público Nº 000647-434/2021.
SEI Nº 19.21.0204.0016293/2021-23. Origem: 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 24/2021 (SIMP 000193-383/2021).
SEI Nº 19.21.0090.0016299/2021-19. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo de conclusão do Inquérito Civil Nº 000112-029/2019.
SEI Nº 19.21.0703.0016311/2021-06. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
seguintes Procedimentos Administrativos: 000853-138/2021, 000858-138/2021, 000861-138/2021, 000862-138/2021, 000856-138/2021, 000859138/2021.
SEI Nº 19.21.0144.0016313/2021-92. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INHUMA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000496-230/2019.
SEI Nº 19.21.0703.0016316/2021-65. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 46/2021 (SIMP 000705-138/2021).
SEI Nº 19.21.0348.0016318/2021-98. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de instauração
do Procedimento Preparatório Nº 11/2021 (SIMP 000590-319/2021).
SEI Nº 19.21.0709.0016264/2021-21. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
comunicação de indeferimento sumário da instauração de procedimento exarada nos autos do Atendimento ao Público Nº 000583-083/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0016328/2021-54. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 000002-418/2020.
SEI Nº 19.21.0705.0016330/2021-45. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 33/2021 (SIMP 001502-368/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0016341/2021-66. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Público Nº 12/2019 (SIMP 000072-201/2019).
SEI Nº 19.21.0703.0016336/2021-10. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
seguintes Procedimentos Administrativos: 000687-138/2021, 000599-138/2021, 000597-138/2021, 000581-138/2021, 000415-138/2021.
SEI Nº 19.21.0703.0016343/2021-15. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de
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instauração do Procedimento Administrativo Nº 054/2021 (SIMP 000579-138/2021).
SEI Nº 19.21.0703.0016344/2021-85. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 041/2021 (SIMP 000600-138/2021).
SEI Nº 19.21.0327.0016345/2021-72. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANOEL EMÍDIO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público Nº 04/2015 (SIMP 000043-274/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0016350/2021-09. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público Nº 029/2014 (SIMP 000082-030/2014).
SEI Nº 19.21.0160.0016363/2021-54. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Público Nº 11/2020 (SIMP 000194-201/2019).
SEI Nº 19.21.0103.0016364/2021-09. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de converteu a Notícia
de Fato Nº 24/2021, em Procedimento Preparatório Nº 29/2021 (SIMP 000072-027/2021).
SEI Nº 19.21.0143.0016355/2021-40. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 000176-383/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0016367/2021-68. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 000008-101/2020.
SEI Nº 19.21.0234.0016370/2021-16. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo Nº 066/2021 (SIMP 000593-138/2021).
SEI Nº 19.21.0143.0016369/2021-50. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 16/2021 (SIMP 000039-033/2021).
SEI Nº 19.21.0262.0016372/2021-27. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Inquérito Civil Nº 17/2020 (SIMP 001029-161/2019).
SEI Nº 19.21.0706.0016375/2021-76. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Procedimento Administrativo Nº 001150-369/2020.
SEI Nº 19.21.0706.0016375/2021-76. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo da Notícia de Fato Nº 36/2021 (SIMP 000557-201/2021).
SEI Nº 19.21.0734.0016379/2021-33. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Nº 000992-361/2019.
SEI Nº 19.21.0707.0016381/2021-93. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 40/2021 (SIMP 000642-107/2021).
SEI Nº 19.21.0319.0016248/2021-95. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP Nº 000303-144/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0016376/2021-19. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público Nº 000047-101/2019.
SEI Nº 19.21.0705.0016387/2021-58. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 10/2021 (SIMP 000038-075/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0016389/2021-86. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório Nº 000504-369/2021.
SEI Nº 19.21.0104.0016390/2021-68. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 10/2020 (SIMP 000373-271/2020).
SEI Nº 19.21.0708.0016397/2021-34. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000103-101/2019.
SEI Nº 19.21.0143.0016398/2021-43. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 42/2021 (SIMP 000061-033/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0016206/2021-65. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de expedição do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta Nº 81/2019, nos autos do Inquérito Civil Nº 81/2019 (SIMP 000362-107/2019).
SEI Nº 19.21.0284.0016405/2021-67. Origem: 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo dos seguintes dos Inquéritos Civis Nº 13-A/2016 (SIMP 000025-025/2016), Nº 62/2017 (SIMP 000026-025/2016), Nº 86/2017 (SIMP
001777-019/2017), Nº 122/2017 (SIMP 000132-025/2017) e Nº 53/2018 (SIMP 000033-025/2014).
SEI Nº 19.21.0090.0016406/2021-40. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Nº 000025-029/2017.
SEI Nº 19.21.0706.0016417/2021-09. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público Nº 001024-369/2020.
SEI Nº 19.21.0243.0016414/2021-51. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo Nº 000442-081/2017.
SEI Nº 19.21.0160.0016427/2021-72. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Nº 000335-201/2019.
SEI Nº 19.21.0707.0016402/2021-11. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Nº 73/2021 (SIMP 000172-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0016409/2021-16. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 41/2021 (SIMP 000601-107/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0016432/2021-34. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 20/2021 em Inquérito Civil Nº 000278-201/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0016436/2021-71. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil Nº 000039-088/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0016444/2021-17. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil Nº 000103-081/2019.
SEI Nº 19.21.0167.0016453/2021-41. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público Nº 015/2019 (SIMP 000137-030/2018).
SEI Nº 19.21.0149.0016455/2021-63. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Nº 000211-164/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0016456/2021-57. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público Nº 000097-030/2019.
SEI Nº 19.21.0167.0016457/2021-30. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de expedição, no bojo
do Inquérito Civil Público Nº 015/2019 (SIMP 000137-030/2018), da Recomendação Administrativa Nº 017/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0016396/2021-22. Origem: PROMOTORIA DA COMARCA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato Nº 000210-435/2021.
SEI Nº 19.21.0234.0016460/2021-11. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 000127-140/2019.
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SEI Nº 19.21.0349.0015276/2021-87. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato Nº 118/2021(SIMP 000177-383/2021).
SEI Nº 19.21.0704.0016466/2021-74. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 000077-061/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0016468/2021-18. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento de Notícia de Fato Nº 000170-063/2019.
SEI Nº 19.21.0378.0016472/2021-49. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELESBÃO VELOSO-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
dos seguintes Procedimentos: 000399-168/2018, 000015-168/2020, 000418-168/2018, 000432-168/2018, 000421-168/2018, 000027-168/2019,
000372-168/2018, 00082-168/2018.
SEI Nº 19.21.0243.0004378/2022-70. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Investigatório Criminal Nº 04/2021 (SIMP 000757-434/2021).
SEI Nº 19.21.0709.0004397/2022-36. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
comunicação da promoção de arquivamento da Notícia de Fato Nº 000.562-083/2021.
SEI Nº 19.21.0108.0004396/2022-57. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo Nº 118/2020 (SIMP 000125-174/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0004358/2022-95. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Inquérito Civil Público Nº 026/2019 (SIMP 000089-063/2019).
SEI Nº 19.21.0730.0004351/2022-90. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia da Fato Nº 000558-435/2021.
SEI Nº 19.21.0108.0004459/2022-05. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento administrativo Nº 007/2021 (SIMP 000761-174/2021).
SEI Nº 19.21.0129.0004461/2022-24. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JERUMENHA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público Nº 02/2021 (SIMP 000071-203/2020).
SEI Nº 19.21.0086.0004467/2022-22. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Nº 45/2021 (SIMP 000076-107/2021).
SEI Nº 19.21.0327.0004473/2022-28. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANOEL EMÍDIO-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 001/2021 (SIMP 000013-274/2020).
SEI Nº 19.21.0340.0004475/2022-70. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.
Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento Administrativo de Auxílio Nº 06/2021 (SIMP 000074-225/2021).
SEI Nº 19.21.0340.0004483/2022-48. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.
Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil Integrado Nº 000008-225/2022.
SEI Nº 19.21.0254.0004485/2022-23. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo Nº 03/2022 (SIMP 000249-150/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0004487/2022-69. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 023/2020 (SIMP 000207-088/2020).
SEI Nº 19.21.0211.0004490/2022-48. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Investigatório Criminal Nº 02/2017 (SIMP 000568-141/2017).
SEI Nº 19.21.0227.0004493/2022-18. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
conversão Notícia de Fato em Procedimento Administrativo sob protocolos Nº 000030.440/2021, 000042.095/2021, 000131-095/2020, 000175095/2020, 000226.440/2021, 000294.440/2021.
SEI Nº 19.21.0734.0004504/2022-70. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo Nº 000288-262/2018.
SEI Nº 19.21.0348.0004507/2022-56. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo de Inquérito Civil Nº 10/2018 (SIMP 000023-319/2018).
SEI Nº 19.21.0167.0004509/2022-98. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Notícia de Fato Nº 021/2022 (SIMP 000153-426/2022).
SEI Nº 19.21.0033.0004510/2022-44. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Procedimento Administrativo Nº 000048-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0004514/2022-19. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo Nº 000084-370/2020.
SEI Nº 19.21.0262.0004524/2022-14. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato Nº 82/2021 em Procedimento Administrativo Nº 08/2022 (SIMP 000650-161/2021).
SEI Nº 19.21.0208.0004540/2022-04. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 000053-029/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0004544/2022-82. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 74/2021 (SIMP 002678-361/2021).
SEI Nº 19.21.0134.0004548/2022-25. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 002034-361/2020.
SEI Nº 19.21.0348.0004555/2022-21. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato Nº 93/2021 em Procedimento Preparatório De Inquérito Civil Público Nº 02/2022 (SIMP 000496-319/2021).
SEI Nº 19.21.0143.0004558/2022-08. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Inquérito Civil Nº 02/2022 (SIMP 000057-033/2021).
SEI Nº 19.21.0734.0004569/2022-61. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 000310-262/2018.
SEI Nº 19.21.0700.0004568/2022-16. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo Nº 000157-358/2019.
SEI Nº 19.21.0033.0004560/2022-52. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo Nº 001435-100/2021.
SEI Nº 19.21.0736.0004559/2022-10. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Notícia de Fato Nº 000038-100/2022.
SEI Nº 19.21.0262.0004552/2022-34. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Ministerial Nº 04/2022, expedida nos autos do Procedimento administrativo Nº 01/2022 (SIMP 000650-161/2021).
SEI Nº 19.21.0709.0004536/2022-66. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento de Procedimento Administrativo Nº 031/2021 (SIMP 000.646-083/2021).
SEI Nº 19.21.0704.0004543/2022-49. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato Nº 000634-308/2021.
SEI Nº 19.21.0734.0004525/2022-85. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 062/2021 (SIMP 000895-361/2021).
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SEI Nº 19.21.0709.0004512/2022-35. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 02/2022 (SIMP 000.011-084/2022).
SEI Nº 19.21.0369.0004505/2022-86. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 001/2020 (SIMP 000022-310/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0004477/2022-89. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório Nº 76/2021 (SIMP 000064-383/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0004453/2022-54. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Nº 002947-369/2020.
SEI Nº 19.21.0108.0004452/2022-97. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 005/2021 (SIMP 000759-174/2021).
SEI Nº 19.21.0734.0004373/2022-18. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo Nº 000037-370/2020.
SEI Nº 19.21.0348.0004448/2022-97. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Público Nº 09/2018 (SIMP 000012-254/2018).
SEI Nº 19.21.0243.0004443/2022-61. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo Nº 000019-097/2018.
SEI Nº 19.21.0706.0004442/2022-30. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Inquérito Civil Nº 002379-369/2020.
SEI Nº 19.21.0167.0004441/2022-91. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório Nº 80/2021 (SIMP 000093-030/2021).
SEI Nº 19.21.0730.0003986/2022-51. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia De Fato Nº 059/2021 (SIMP 000429-308/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0004438/2022-41. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia de Fato em Procedimento Preparatório Nº 001369-369/2021.
SEI Nº 19.21.0033.0004643/2022-42. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Procedimento Administrativo Nº 000184-101/2019.
SEI Nº 19.21.0033.0004645/2022-85. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Procedimento Administrativo Nº 000003-102/2021.
SEI Nº 19.21.0198.0004674/2022-28. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUíS CORREIA-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Inquérito Civil Nº 02/2022 a Notícia de Fato Nº 01/2021 (SIMP 000001-197/2021).
SEI Nº 19.21.0225.0004676/2022-54. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo Nº 01/2016 (SIMP 000181-059/2016).
SEI Nº 19.21.0227.0004682/2022-56. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo Nº 28/2020 (SIMP 000044-095/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0004677/2022-18. Origem: SECRETARIA UNIFICADA REGIONAL DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Notícia de Fato Nº 000011-435/2021.
SEI Nº 19.21.0736.0004671/2022-90. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Notícia de Fato Nº 001680-100/2021.
SEI Nº 19.21.0227.0004696/2022-66. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 26/2020 (SIMP 000042-095/2020).
SEI Nº 19.21.0227.0004697/2022-39. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 05/2021 (SIMP 000030-095/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0004701/2022-63. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 14/2021 em Inquérito Civil Público Nº 000230-201/202.
SEI Nº 19.21.0227.0004702/2022-98. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 07/2021 (SIMP 000026-095/2021).
SEI Nº 19.21.0227.0004700/2022-55. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 08/2021 (SIMP 000028-095/2021).
SEI Nº 19.21.0730.0004699/2022-06. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo Nº 03/2020 (SIMP 000003-410/2020).
SEI Nº 19.21.0033.0004694/2022-23. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Procedimento Administrativo Nº 000011-101/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0004666/2022-93. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato em Procedimento Preparatório Nº 003315-369/2021.
SEI Nº 19.21.0117.0004703/2022-72. Origem: 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Nº 01/2022 (SIMP 000159-344/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0004673/2022-29. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo Nº 02/2020 (SIMP 00011-063/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0004668/2022-67. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Atendimento ao Público Nº 000010-410/2020.
SEI Nº 19.21.0167.0004660/2022-95. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público Nº 12/2021 (SIMP 000025-030/2021).
SEI Nº 19.21.0134.0004659/2022-35. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 23/2021 (SIMP 001317-361/2021).
SEI Nº 19.21.0033.0004642/2022-69. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo de Procedimento Administrativo Nº 000024-101/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0004656/2022-72. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato em Procedimento Preparatório Nº 003447-369/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0004617/2022-43. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
do Inquérito Civil Nº 49/2018 (SIMP 001387-105/2017).
SEI Nº 19.21.0707.0004592/2022-39. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
do Inquérito Civil Nº 35/2019 (SIMP 000078-107/2019).
SEI Nº 19.21.0707.0004589/2022-23. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 17/2018 (SIMP 000065-107/2018).
SEI Nº 19.21.0117.0004639/2022-92. Origem: 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
Inquérito Civil Nº 000101-025/2016.
SEI Nº 19.21.0708.0004633/2022-81. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de Procedimento Administrativo Nº 000005-102/2021.
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SEI Nº 19.21.0706.0004607/2022-37. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
Fato em Procedimento Preparatório Nº 003188-369/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0004613/2022-54. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 28/2021 (SIMP 000584-107/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0004611/2022-19. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 000763-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0004610/2022-46. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 160/2019 (SIMP 001097-361/2019).
SEI Nº 19.21.0705.0004600/2022-47. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 350/2018 (SIMP 000511-076 2018).
SEI Nº 19.21.0707.0004609/2022-65. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Nº 96/2019 (SIMP 000044-107/2018).
SEI Nº 19.21.0340.0004591/2022-42. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.
Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil Integrado Nº 05/2022 (SIMP 000009-225/2022).
SEI Nº 19.21.0707.0004606/2022-49. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Nº 58/2020 (SIMP 000148-107/2020).
SEI Nº 19.21.0736.0004602/2022-13. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Notícia de Fato Nº 000020-100/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0004598/2022-86. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
Fato em Procedimento Preparatório Nº 002610-369/2021.
SEI Nº 19.21.0262.0004596/2022-10. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
procedimento administrativo Nº 05/2022 (SIMP 001152-161/2021).
SEI Nº 19.21.0092.0004595/2022-65. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo Nº 04/2021 (SIMP 000292-246/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0004590/2022-11. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
Fato em Procedimento Preparatório Nº 002024-369/2021.
SEI Nº 19.21.0108.0004785/2022-30. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 039/2021 em Procedimento Administrativo Nº 018/2021 (SIMP 000477-174/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0004783/2022-31. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 001445-361/2020.
SEI Nº 19.21.0706.0004780/2022-22. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de encaminhamento de
informações sobre o Procedimento Administrativo Nº 000246-369/2021.
SEI Nº 19.21.0134.0004789/2022-17. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato em Procedimento Administrativo Nº 001105-361/2021.
SEI Nº 19.21.0134.0004778/2022-23. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil Nº 000529-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0004772/2022-37. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo Nº 000849-090/2018.
SEI Nº 19.21.0707.0004728/2022-53. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
do Procedimento Administrativo Nº 01/2021 (SIMP 000043-107/2020).
SEI Nº 19.21.0707.0004722/2022-21. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
do Procedimento Administrativo Nº 09/2021 (SIMP 000051-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0004718/2022-32. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
do Inquérito Civil Nº 25/2019 (SIMP 000042-107/2019).
SEI Nº 19.21.0208.0004766/2022-13. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 000070-034/2021.
SEI Nº 19.21.0208.0004762/2022-24. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de indeferimento
liminar de instauração da Notícia De Fato Nº 000420-426/2021.
SEI Nº 19.21.0703.0004757/2022-09. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicaçãode
arquivamento dos Procedimentos Administrativos e Inquéritos Civis sob protocolo SIMP: 001495-138/2020, 001319-138/2021, 000118-138/2021,
000124-140/2019, 000850-060/2019, 001446-138/2021, 000719-138/2021, 000452-138-2021.
SEI Nº 19.21.0085.0004756/2022-91. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÕES-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil Nº 01/2013 (SIMP 000125-186/2016).
SEI Nº 19.21.0254.0004754/2022-35. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: comunicação
da instauração do Inquérito Civil Nº 002/2022 (SIMP 000031-150/2021).
SEI Nº 19.21.0085.0004753/2022-75. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÕES-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil Nº 05/2013 (SIMP 000129-186/2016).
SEI Nº 19.21.0213.0004748/2022-36. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
firmamento de Acordo De Não Persecução Penal no bojo do Procedimento Investigatório Criminal Nº 01/2021 (SIMP 000068-094/2020).
SEI Nº 19.21.0227.0004742/2022-85. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 06/2020 (SIMP 000019-095/2020).
SEI Nº 19.21.0227.0004739/2022-69. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 02/2021 (SIMP 000021-095/2021).
SEI Nº 19.21.0227.0004737/2022-26. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 04/2021 (SIMP 000023-095/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0004735/2022-73. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo da Notícia de Fato Nº 004145-369/2021.
SEI Nº 19.21.0227.0004734/2022-10. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 23/2020 (SIMP 000039-095/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0004708/2022-19. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo da
Notícia de Fato Nº 002869-361/2021.
SEI Nº 19.21.0227.0004707/2022-60. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 06/2021 (SIMP 000024-095/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0004706/2022-80. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo de Inquérito Civil Nº 000055-066/2018.
SEI Nº 19.21.0734.0004712/2022-80. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 003035-361/2021.
SEI Nº 19.21.0313.0004715/2022-09. Origem: 52ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação da realização de
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Correição Interna Anual, no período de 23/02/2022 (quarta-feira) a 25/02/2022 (sexta-feira), conforme Edital 01/2022-52ª PJ.
SEI Nº 19.21.0150.0004721/2022-61. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 01/2020 (SIMP 000014-166/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0004723/2022-02. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 000039-091/2021.
SEI Nº 19.21.0150.0004725/2022-50. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 04/2019 (SIMP 000028-166/2019).
SEI Nº 19.21.0227.0004727/2022-05. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 31/2020 (SIMP 000047-095/2020).
SEI Nº 19.21.0150.0004730/2022-12. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo de Inquérito Civil Público Nº 01/2020 (SIMP 000737-166/2019).
SEI Nº 19.21.0227.0004731/2022-91. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 27/2020 (SIMP 000043-095/2020).
SEI Nº 19.21.0227.0004733/2022-37. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 25/2020 (SIMP 000041-095/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0004797/2022-41. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 001001-361/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0004798/2022-06. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Nº 44/2021 (SIMP 000140-107/2021).
SEI Nº 19.21.0227.0004799/2022-98. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
instauração de Inquérito Civil Nº 11/2022 (SIMP 000077-095/2021).
SEI Nº 19.21.0705.0004795/2022-20. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo
de Inquérito Civil Nº 11/2016 (SIMP 000132-076/2016).
SEI Nº 19.21.0369.0004802/2022-21. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação
da conversão da Notícia de Fato Nº 098/2021 em procedimento administrativo Nº 05/2022 (SIMP 000389-310/2021).
SEI Nº 19.21.0703.0004280/2022-84. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: comunicação de
instauração de Procedimento Administrativo Nº 02/2022 (SIMP 001520-138/2021).
SEI Nº 19.21.0734.0004810/2022-53. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 001692-361/2020.
SEI Nº 19.21.0706.0004811/2022-58. Origem: 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação da conversão da Notícia
de Fato Nº 002073-369/2021.
SEI Nº 19.21.0704.0004813/2022-34. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação
de conversão da Notícia de Fato em Procedimento Administrativo Nº 01/2022 (SIMP 000622-184/2018).
SEI Nº 19.21.0706.0004822/2022-52. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo da Notícia de Fato Nº 004002-369/2021.
SEI Nº 19.21.0198.0004842/2022-51. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público 001/2018 (SIMP 001585-197/2018).
SEI Nº 19.21.0734.0004847/2022-24. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 01/2021
SEI Nº 19.21.0705.0004857/2022-06. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
do Inquérito Civil Nº 02/2020 (SIMP 000516-076/2018).
SEI Nº 19.21.0198.0004854/2022-18. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório Nº 001/2020 (SIMP 001238-197/2019).
SEI Nº 19.21.0198.0004858/2022-07. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório Nº 003/2021 (SIMP 000773-197/2019).
SEI Nº 19.21.0706.0004862/2022-39. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo da Notícia de Fato Nº 003231-369/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0004866/2022-28. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato Nº 002894-369/2021.
SEI Nº 19.21.0118.0004868/2022-64. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 025/2021 (SIMP 000022-034/2021).
SEI Nº 19.21.0330.0004867/2022-15. Origem: 47ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de encerramento do
Procedimento de Investigação Criminal Nº 13/2020 (SIMP 000044-216/2020).
SEI Nº 19.21.0118.0004871/2022-80. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia De Fato Nº 008/2022 (SIMP 000007-383/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0004878/2022-85. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo Nº 002282-361/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0004879/2022-35. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo de Procedimento Administrativo Nº 000047-101/2021.
SEI Nº 19.21.07008.0004881/2022-78. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo de Procedimento Administrativo Nº 000025-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0005117/2022-34. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
Procedimento Administrativo Nº 33/2021 (SIMP 000032-088/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0005105/2022-74. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia De Fato Nº 001062-369/2021.
SEI Nº 19.21.0704.0005108/2022-23. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato Nº 000860-435/2021.
SEI Nº 19.21.0705.0005099/2022-57. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 50/2021 (SIMP 002114-368/2021).
SEI Nº 19.21.0734.0005096/2022-91. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 000156-088/2020.
SEI Nº 19.21.0103.0005094/2022-07. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Preparatório Nº 05/2022 (SIMP 000005-027/2022).
SEI Nº 19.21.0731.0005092/2022-50. Origem: NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo Inquérito Civil Nº 00016-158/2016.
SEI Nº 19.21.0186.0005093/2022-50. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia
de Fato Nº 64/2019 (SIMP 001164-199/2019).
SEI Nº 19.21.0105.0014005/2021-40. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento do
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Procedimento Administrativo Nº 000210-361/2021.
SEI Nº 19.21.0101.0005083/2022-43. Origem: 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 000035-339/2021.
SEI Nº 19.21.0088.0004984/2022-98. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil Nº 000152-172/2015.
SEI Nº 19.21.0705.0004990/2022-90. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 68/2020 (SIMP 000623-368/2020).
SEI Nº 19.21.0103.0004988/2022-56. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº 01/2022 (SIMP 000001-027/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0004999/2022-19. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo Nº 001477-361/2019.
SEI Nº 19.21.0348.0005009/2022-82. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do Procedimento Administrativo Nº 16/2020 (SIMP 000065-319/2020).
SEI Nº 19.21.0348.0005013/2022-71. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do Procedimento Administrativo Nº 02/2017 (SIMP 000003-254/2018).
SEI Nº 19.21.0348.0005014/2022-44. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do Procedimento Administrativo Nº 12/2020 (SIMP 000354-319/2020).
SEI Nº 19.21.0348.0005018/2022-33. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do Procedimento Administrativo Nº 15/2020 (SIMP 000358-319/2020).
SEI Nº 19.21.0348.0005030/2022-97. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato Nº 64/2022 em Procedimento Administrativo Nº 03/2022 (SIMP 000309-319/2021).
SEI Nº 19.21.0103.0005035/2022-48. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo da Notícia de Fato Nº 03/2022 (SIMP 000003-027/2022).
SEI Nº 19.21.0731.0005046/2022-31. Origem: NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo de Inquérito Civil Nº 000004-158/2015.
SEI Nº 19.21.0730.0005051/2022-08. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Preparatório Nº 025/2021 (SIMP 000402-184/2017).
SEI Nº 19.21.0225.0005058/2022-22. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do Procedimento Administrativo Nº 05/2018 (SIMP 0000162-059/2018).
SEI Nº 19.21.0730.0005027/2022-40. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Notícia de Fato Nº 000077-435/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0005060/2022-28. Origem: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato Nº 001109-369/2019.
SEI Nº 19.21.0225.0005062/2022-11. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do Procedimento Administrativo Nº 08/2018 (SIMP 0000093-059/2018).
SEI Nº 19.21.0327.0005063/2022-06. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANOEL EMÍDIO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo Nº 11/2021 (SIMP 000490-274/2019).
SEI Nº 19.21.0706.0005067/2022-33. Origem: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato Nº 002696-369/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0005064/2022-10. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 11/2021 (SIMP 000008-088/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0005065/2022-87. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato Nº 000039-369/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0005070/2022-49. Origem: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato Nº 001497-369/2021.
SEI Nº 19.21.0225.0005071/2022-59. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 07/2018 (SIMP 000307-059/2018).
SEI Nº 19.21.0225.0005075/2022-48. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo Nº 10/2018 (SIMP 000351-059/2018).
SEI Nº 19.21.0734.0005080/2022-38. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 000138-089/2019.
SEI Nº 19.21.0101.0005079/2022-54. Origem: 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 000047-111/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0005084/2022-52. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo Nº 74/2020 (SIMP 000100-424/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0005132/2022-52. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo Nº 000113-063/2018.
SEI Nº 19.21.0101.0005119/2022-41. Origem: 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 000003-111/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0005149/2022-43. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo Nº 000295-090/2019.
SEI Nº 19.21.0340.0005167/2022-10. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.
Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil Integrado Nº 02/2022 (SIMP 000011-225/2022).
SEI Nº 19.21.0707.0005171/2022-23. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Nº 12/2022 (SIMP 000577-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0005174/2022-39. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Nº 04/2019 (SIMP Nº 001378-105/2018).
SEI Nº 19.21.0129.0005175/2022-33. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JERUMENHA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil Público Nº 07/2019 (SIMP 000004-203/2017).
SEI Nº 19.21.0700.0005175/2022-20. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativa Nº 000106-088/2018.
SEI Nº 19.21.0707.0005179/2022-98. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 16/2018 (SIMP 000055-107/2018).
SEI Nº 19.21.0707.0005180/2022-71. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Nº 80/2018 (SIMP 001244-105/2018).
SEI Nº 19.21.0707.0005181/2022-44. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Nº 68/2018 (SIMP 000674-105/2018).
SEI Nº 19.21.0707.0005183/2022-87. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
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de Inquérito Civil Nº 64/2018 (SIMP 000042-107/2018).
SEI Nº 19.21.0707.0005184/2022-60. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Nº 62/2018 (SIMP 000036-107/2018).
SEI Nº 19.21.0707.0005182/2022-33. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Nº 38/2019 (SIMP Nº 000087-107/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0005186/2022-14. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo Nº 017/2021 (SIMP 000014-088/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0005189/2022-22. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Nº 30/2018 (SIMP 000028-107/2018).
SEI Nº 19.21.0707.0005129/2022-90. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil Nº 01/2022 (SIMP 000013-109/2022)
SEI Nº 19.21.0707.0005190/2022-92. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Nº 08/2020 (SIMP 000029-107/2020).
SEI Nº 19.21.0707.0005154/2022-94. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de conversão do Inquérito
Civil Público Nº 40/2019 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000110-107/2019.
SEI Nº 19.21.0707.0005159/2022-56. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Preparatório De Inquérito Civil Nº 13/2022 (SIMP 000201-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0005176/2022-82. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do Prazo
do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Nº 65/2021 (SIMP 000146-107/2021).
SEI Nº 19.21.0708.0014211/2021-80. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
instauração de Procedimento Administrativo Nº 001925-100/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0014171/2021-93. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
instauração de Procedimento Administrativo Nº 001871-100/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0005195/2022-97. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
comunicação de arquivamento da Notícia de Fato Nº 000010-184/2022.
SEI Nº 19.21.0103.0005206/2022-87. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público Nº 63/2017 (SIMP 000048-027/2017).
SEI Nº 19.21.0167.0005207/2022-70. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Notícia De Fato Nº 020/2022 (SIMP Nº 000009-030/2022).
SEI Nº 19.21.0117.0005215/2022-22. Origem: 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil Nº 003252-019/2019.
SEI Nº 19.21.0730.0005211/2022-53. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo Nº 28/2020 (SIMP 000096-062/2020).
SEI Nº 19.21.0066.0005224/2022-59. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 26/2020 (SIMP 000545-179/2020).
SEI Nº 19.21.0101.0005225/2022-89. Origem: 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 000022-339/2021.
SEI Nº 19.21.0183.0014252/2021-58. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 13/2020 (SIMP 000243-160/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0014256/2021-93. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato Nº
119/2021 (SIMP 000146-030/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0014264/2021-30. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 13/2020 (SIMP 000001-361/2020).
SEI Nº 19.21.0369.0014271/2021-53. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: conversão da
Notícia de Fato Nº 70/2021 (SIMP 000146-310/2021) em Inquérito Civil Nº 24/2021.
SEI Nº 19.21.0103.0014280/2021-17. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arguição de suspeição por motivo de
foro íntimo no bojo do Procedimento SIMP 000017-110/2021.
SEI Nº 19.21.0369.0014283/2021-20. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: conversão da
Notícia de Fato Nº 57/2021 no Procedimento Nº 48/2021 (SIMP 000166-310/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0014285/2021-45. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP 000378-262/2018.
SEI Nº 19.21.0369.0014286/2021-36. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: conversão da Notícia de
Fato Nº 79/2021 no Procedimento Administrativo Nº 49/2021 (SIMP 000254-310/2021).
SEI Nº 19.21.0429.0010563/2021-38. Origem: GAEJ-PI. Assunto: promoção de arquivamento do Procedimento Administrativo
19.21.0429.0010563/2021-38.
SEI Nº 19.21.0704.0014288/2021-98. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: declínio de competência da Notícia
de Fato Nº 000150-184/2021.
SEI Nº 19.21.0429.0010526/2021-67. Origem: GAEJ-PI. Assunto: promoção de arquivamento do Procedimento Administrativo SEI Nº
19.21.0429.0010526/2021-67.
SEI Nº 19.21.0310.0014295/2021-96. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil
Nº 49/2020 (SIMP 000592-206/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0014300/2021-35. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil SIMP
000059-369/2020.
SEI Nº 19.21.0429.0009818/2021-74. Origem: Origem: GAEJ-PI. Assunto: promoção de arquivamento do Procedimento Administrativo SEI Nº
19.21.0429.0009818/2021-74.
SEI Nº 19.21.0178.0014312/2021-65. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de Fato
SIMP 001851-361/2020.
SEI Nº 19.21.0144.0018453/2021-27. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP 000071-230/2017.
SEI Nº 19.21.0310.0014164/2021-44. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil Nº
48/2019 (SIMP 000662-206/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0003645/2022-08. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo SIMP 000001-093/2022 para realização de Correição Interna na 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI, concernentes aos
trabalhos desenvolvidos no período de março de 2021 a fevereiro de 2022, no período de 08/02/2022 a 11/02/2022.
SEI Nº 19.21.0144.0004346/2022-91. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 45/2019 (SIMP 000487-230/2019).
SEI Nº 19.21.0144.0004345/2022-21. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 39/2021 (SIMP 000341-230/2021).
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SEI Nº 19.21.0700.0004333/2022-56. Origem: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000444-361/2020.
SEI Nº 19.21.0186.0004322/2022-12. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº 28/2020
(SIMP 001014-199/2020).
SEI Nº 19.21.0186.0004320/2022-66. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº 04/2020
(SIMP 000138-199/2020).
SEI Nº 19.21.0186.0003993/2022-68. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº 34/2021
(SIMP 000943-199/2021).
SEI Nº 19.21.0225.0004319/2022-90. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 012/2021 (SIMP 000080-059/2021).
SEI Nº 19.21.0225.0004317/2022-47. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 05/2017 (SIMP 000201-059/2017).
SEI Nº 19.21.0706.0004301/2022-54. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato em
Procedimento Preparatório SIMP 001938-369/2021.
SEI Nº 19.21.0143.0004297/2022-71. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil Nº 01/2022 (SIMP 000015-033/2022).
SEI Nº 19.21.0143.0004294/2022-55. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil Nº 02/2022 (SIMP 000016-033/2022).
SEI Nº 19.21.0134.0004290/2022-07. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 000371-361/2019.
SEI Nº 19.21.0108.0004286/2022-20. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: encaminhamento do Ofício Nº
025/2022 oriundo da Prefeitura Municipal de Piracuruca-PI, que dispõe sobre o acatamento das disposições elencadas na Recomendação
Administrativa PGJ/PI Nº 02/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0004288/2022-17. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP
001585-369/2021 em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0295.0004278/2022-50. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAGUÁ-PI. Assunto: promoção de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP 000007-232/2022.
SEI Nº 19.21.0295.0004275/2022-34. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAGUÁ-PI. Assunto: promoção de indeferimento sumário
nos autos da Notícia de Fato SIMP 000006-232/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0004276/2022-50. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP
000834-369/2021 em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0730.0004269/2022-73. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 13/2021 (SIMP 000176-308/2021).
SEI Nº 19.21.0108.0004268/2022-21. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
Nº 056/2021 (SIMP 000655-174/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0004263/2022-13. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato SIMP 000169-369/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0004260/2022-55. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Nº 02/2021 (SIMP 000158-214/2019).
SEI Nº 19.21.0706.0004257/2022-78. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório SIMP 000061-369/2020 em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0706.0004255/2022-35. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório SIMP 000061-369/2020 em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0348.0004251/2022-81. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Nº 09/2019 (SIMP 000021-319/2019).
SEI Nº 19.21.0706.0004252/2022-19. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: análise quanto à pertinência da
continuidade das investigações nos autos do Inquérito Civil SIMP 000030-065/2015.
SEI Nº 19.21.0243.0004242/2022-56. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento SIMP 000090-245/2018.
SEI Nº 19.21.0700.0004239/2022-72. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 002039-361/2019.
SEI Nº 19.21.0706.0004234/2022-20. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato em
Procedimento Preparatório SIMP 003142-369/2021.
SEI Nº 19.21.0138.0003797/2022-66. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: conversão da Notícia de
Fato Nº 25/2021 (SIMP 000706-255/2021) em Procedimento Investigatório Criminal Nº 01/2022.
SEI Nº 19.21.0254.0003790/2022-67. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil
Nº 001/2022 (SIMP 000238-150/2021).
SEI Nº 19.21.0143.0003791/2022-56. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº
07/2022 (SIMP 000005-033/2022).
SEI Nº 19.21.0167.0003789/2022-41. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato Nº
015/2022 (SIMP 000007-030/2022).
SEI Nº 19.21.0143.0003782/2022-08. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
SIMP 000414-426/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0003784/2022-38. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil SIMP
001510-361/2019.
SEI Nº 19.21.0167.0003779/2022-20. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório Nº 85/2021 (SIMP 000112-030/2021).
SEI Nº 19.21.0186.0003772/2022-21. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº 49/2019
(SIMP 000932-199/2019).
SEI Nº 19.21.0730.0015202/2021-56. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
SIMP 000507-435/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0003763/2022-64. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Preparatório Nº 81/2021 (SIMP 000090-030/2021).
SEI Nº 19.21.0103.0003637/2022-61. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: Recomendação Administrativa Nº
01/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0003633/2022-41. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: Notificação Recomendatória Nº 06/2021
expedida nos autos do Procedimento Administrativo SIMP 000017-090/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0003632/2022-45. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI. Assunto: conversão de Procedimento
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Preparatório SIMP 000070-101/2021 em Inquérito Civil Público.
SEI Nº 19.21.0167.0003625/2022-07. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório Nº 075/2021 (SIMP 000087-030/2021).
SEI Nº 19.21.0262.0003621/2022-48. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 03/2021 (SIMP 000016-161/2021).
SEI Nº 19.21.0227.0003617/2022-02. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 77/2020 (SIMP 000166-096/2019).
SEI Nº 19.21.0108.0003616/2022-68. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 015/2020 (SIMP 000309-174/2019).
SEI Nº 19.21.0417.0003609/2022-84. Origem: GERCOG-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil Nº 004/2021 (SIMP 000024-215/2020).
SEI Nº 19.21.0225.0003604/2022-92. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório Nº 001/2022 (SIMP 000532-059/2021).
SEI Nº 19.21.0262.0003596/2022-44. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 65/2021 (SIMP 000925-161/2021).
SEI Nº 19.21.0243.0003594/2022-92. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP 000371-081/2018.
SEI Nº 19.21.0243.0003588/2022-60. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI DO PIAUÍ-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 04/2019 (SIMP 000086-081/2019).
SEI Nº 19.21.0707.0003567/2022-69. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Nº 04/2022
(SIMP 000624-105/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0003544/2022-11. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil Nº 03/2022 (SIMP 000538-107/2021).
SEI Nº 19.21.0327.0003540/2022-96. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANOEL EMÍDIO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 09/2021 (SIMP 000069-274/2020).
SEI Nº 19.21.0340.0003539/2022-25. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP. Assunto:
arquivamento dos Procedimentos Administrativos 023/2020 (SIMP 000163-225/2020) e 007/2018 (SIMP 000119-225/2018).
SEI Nº 19.21.0262.0003528/2022-37. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 19/2021 (SIMP 000222-161/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0003519/2022-22. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
SIMP 001222-369/2021.
SEI Nº 19.21.0103.0003520/2022-19. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório Nº 22/2021 (SIMP 000070-027/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0003499/2022-70. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 000017-361/2021.
SEI Nº 19.21.0103.0003481/2022-05. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato Nº 52/2021 (SIMP 000097-027/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0003484/2022-79. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo Nº 03/2022 (SIMP 000011-109/2022).
SEI Nº 19.21.0707.0003086/2022-58. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo Nº 03/2022 (SIMP 000014-107/2022).
SEI Nº 19.21.0103.0003470/2022-11. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato Nº 48/2021 (SIMP 000090-027/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0003449/2022-62. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 000013-361/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0003450/2022-76. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório Nº 079/2021 (SIMP 000140-030/2021).
SEI Nº 19.21.0198.0003445/2022-37. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato Nº 40/2021 (SIMP 000439-197/2021).
SEI Nº 19.21.0243.0003432/2022-04. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento SIMP 000117-081/2017.
SEI Nº 19.21.0103.0003442/2022-88. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº
36/2021 (SIMP 000084-027/2021).
SEI Nº 19.21.0104.0003434/2022-95. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI. Assunto: Recomendação Administrativa Nº
01/2022 (SIMP 000129-271/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0003419/2022-40. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 31/2020 (SIMP 000170-030/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0003413/2022-02. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: indeferimento da Notícia de Fato
SIMP 001613-435/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0004585/2022-49. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato SIMP 003580-369/2021.
SEI Nº 19.21.0262.0004584/2022-43. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo Nº 66/2021 (SIMP 000926-161/2021).
SEI Nº 19.21.0348.0004583/2022-41. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Nº 08/2019 (SIMP 000003-319/2019).
SEI Nº 19.21.0186.0004579/2022-57. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº 01/2022
(SIMP 000022-199/2022).
SEI Nº 19.21.0186.0004577/2022-14. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº 13/2021
(SIMP 000466-199/2021).
SEI Nº 19.21.0108.0004574/2022-04. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo Nº 021/2021 (SIMP 000793-174/2021).
SEI Nº 19.21.0730.0003998/2022-18. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
SIMP 000107-063/2019.
SEI Nº 19.21.0378.0002761/2022-91. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato Nº
007/2022 (SIMP 000019-034/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0004064/2022-79. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Nº 16/2020 (SIMP 000063-063/2020).
SEI Nº 19.21.0134.0004429/2022-37. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil SIMP
000753-361/2021.
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SEI Nº 19.21.0340.0004414/2022-68. Origem: GACEP-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Integrado Nº 01/2022 (SIMP 000007-225/2022).
SEI Nº 19.21.0736.0004427/2022-82. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato SIMP 000188-101/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0004426/2022-11. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Preparatório Nº 40/2021 (SIMP 000008-030/2021).
SEI Nº 19.21.0730.0004069/2022-41. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
SIMP 000584-308/2021.
SEI Nº 19.21.0108.0004417/2022-72. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Nº
002/2022 (SIMP 000735-174/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0004415/2022-17. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato Nº
018/2022 (SIMP 000108-426/2022).
SEI Nº 19.21.0167.0004413/2022-71. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato Nº
002/2021 (SIMP 000412-426/2021).
SEI Nº 19.21.0108.0004411/2022-40. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Nº
003/2022 (SIMP 000737-174/2021).
SEI Nº 19.21.0118.0004410/2022-14. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato Nº 002/2022 (SIMP 000006-034/2022).
SEI Nº 19.21.0167.0004408/2022-12. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato Nº 003/2021 (SIMP 000329-426/2021).
SEI Nº 19.21.0134.0004402/2022-87. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo SIMP 000821-361/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0004400/2022-34. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato Nº
17/2022 (SIMP 000008-030/2022).
SEI Nº 19.21.0736.0004395/2022-73. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato SIMP
000192-101/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0004391/2022-49. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP
000401-369/2021 em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0103.0004374/2022-47. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil Nº
41/2020 (SIMP 000071-027/2020).
SEI Nº 19.21.0134.0004370/2022-78. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo SIMP 000371-088/2019.
SEI Nº 19.21.0134.0004369/2022-08. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 000369-088/2019.
SEI Nº 19.21.0108.0004366/2022-91. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia
de Fato Nº 53/2021 (SIMP 000627-174/2021).
SEI Nº 19.21.0134.0004367/2022-62. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 000367-088/2019.
SEI Nº 19.21.0134.0004364/2022-46. Origem: Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 000365-088/2019.
SEI Nº 19.21.0730.0004363/2022-57. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
SIMP 000181-308/2020.
SEI Nº 19.21.0706.0004362/2022-56. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP
002327-369/2021 em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0706.0004360/2022-13. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil SIMP 003316-369/2020.
SEI Nº 19.21.0706.0004359/2022-40. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato em
Inquérito Civil SIMP 002100-369/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0004356/2022-24. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato SIMP 001609-369/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0004354/2022-78. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Preparatório SIMP 001944-369/2020.
SEI Nº 19.21.0295.0005160/2022-98. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAGUÁ-PI. Assunto: Comunicação da designação de
Correição Anual 2022 - Promotoria de Justiça de Parnaguá/PI serão realizadas no período de 03.03.2022 à 11.03.2022, conforme Edital nº
001/2022 referente ao Procedimento Administrativo nº 008/2022 (SIMP 000032-232/2022).
SEI Nº 19.21.0211.0004340/2022-24. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇADE UNIÃO-PI. Assunto: Comunicação de abertura de Correição
Ordinária Geral do ano de 2022 no dia 22 de fevereiro conforme Portaria nº 01/2022.
ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0329.0013953/2021-24. ORIGEM: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. ASSUNTO: AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CSMP-PI Nº 02/2020, QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DE
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ.
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 15DE MARÇODE 2022.
CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA
Secretária do Conselho Superior, em exercício
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ22385
Republicação por incorreção
PORTARIA PGJ/PI Nº 649/2022
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 FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES, titular da Promotoria de Justiça de Cocal, 01 (um) dia de
compensação para ser usufruído em 18 de abril de 2022, referente ao plantão ministerial realizado em 27 de dezembro de 2019, conforme
certidão expedida pela Corregedoria Geral do MPPI, nos termos do Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 02/2019, ficando meio dia de crédito de plantão
para ser anotado no prontuário e somado a outra fração.
Página 16

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1056 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Março de 2022 Publicação: Quarta-feira, 16 de Março de 2022

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 705/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93 e,
CONSIDERANDOo disposto no §1º, art. 16 do Ato PGJ/PI nº 1035/2020,
RESOLVE
CONCEDER à Promotora de Justiça ANA SOBREIRA BOTELHO, titular da Promotoria de Justiça de Guadalupe, 15 (quinze) dias de férias no
período de 01 a 15 de abril de 2022 e, 15 (quinze) dias de férias no período de 05 a 19 de dezembro de 2022, referentes ao 1º período de 2022,
anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de abril de 2022, conforme a Portaria PGJ/PI nº 3370/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 706/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0209.0005965/2022-23,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) IANNE HELEN PASSOS LUZ, matrícula nº 15811, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à Promotoria de Justiça de Itainópolis, a partir de 15 de março de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 713/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão contida
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 119.21.0721.0005957/2022-28,
RESOLVE
AUTORIZAR o afastamento do servidor efetivo CHARLAN SILVA DA CRUZ, Técnico Ministerial, matrícula nº 211, lotado junto à Coordenadoria
de Licitações e Contratos, para realização de etapa de concurso público (curso de formação profissional), em razão de sua aprovação para o
cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, a ser iniciada no dia 21 de março de 2022 e encerrada em 24 de junho de 2022, com
percebimento da remuneração relativa ao cargo de Técnico Ministerial, com fundamento no § 4º, art. 19 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994 c/c arts. 25 ao 30 do Decreto Estadual nº 15.299/2013.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 714/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho SEI nº
0202122, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0328.0006034/2022-61,
RESOLVE
AUTORIZAR a implantação da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Altos, nos termos do Ato PGJ nº 931/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 715/2022
OPROCURADOR-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 19.21.0011.0006650/2022-18,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor JOSE MARQUES DA SILVA, matrícula n° 15486, Assessor Ministerial, para exercer, sem prejuízo de suas funções, as
atribuições atinentes ao cargo de Assessor Especial (CC-08), em substituição à servidora Shaianna da Costa Araújo, matrícula nº 122, enquanto
durarem as férias desta, no período de 14 de março a 02 de abril de 2022, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 716/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 18 a 30 de março de 2022, 13(treze) dias remanescentesdeférias à Promotora de Justiça JOSELISSE NUNES DE CARVALHO
COSTA, titular da 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2022, anteriormente interrompidas de acordo
com a Portaria PGJ/PI nº 188/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 717/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0193.0011200/2021-56,
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, e ESDRAS OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, para atuarem na Sessão do Tribunal do Júri referente ao
processo nº 0000631-70.2019.8.18.0140, dia 30 de março de 2022, na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 718/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0158.0006403/2022-20,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao processo nº 000041438.2020.8.18.0028, dia 24 de março de 2022, na Comarca de Floriano-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 719/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0136.0003639/2022-94,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, integrante do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal
do Júri - GAEJ, para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri no dia 21 de março de 2022, na comarca de Altos-PI, referente ao Processo nº
0000021-65.2015.8.18.0036.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 720/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
ADIAR 30 (trinta) dias de licença-prêmio daPromotora de Justiça MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Altos,
anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de abril de 2022, conforme a escala anual publicada no DOEM/PI nº 1011, de 20/12/2021, para
que sejam usufruídos no período de 02 a 31 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 722/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
exarado nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0003575/2020-69,
RESOLVE
RETIFICAR a tabela constante na Portaria PGJ/PI nº 579/2022, que designouo servidor ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA, Coordenador de
Tecnologia da Informação, para atuar como gestor dos Termos listados, em substituição ao servidor Marcos Maciel Martins Brito, para constar o
seguinte:
Instrumento
Termo de Cessão de Uso de Software (Athenas/ MPTO)
Termo de Cooperação Técnica (Sistema NEOGAB/MPDFT)
Termo de Adesão( Água para o futuro/CNMP)
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 724/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 14 a 16 de março de 2022, 03(três) dias de licença para tratamento de saúde àPromotorade Justiça JANAÍNA ROSE RIBEIRO
AGUIAR, Titular da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, 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 14/03/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI 728/2022
O PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURAno uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOas informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR oscandidatosaprovadosno 2º Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado
em 2021, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 15/2021 para a Seção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br), em um único arquivo PDF até o dia 22 de março de 2022;
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
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Área de Estágio:PÓS-GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS JURÍDICAS)
75

GABRIELA CARVALHO DE AGUIAR

76

EDUARDO DE SOUSA BÍLIO

79

KARINA ANDRADE CAVALCANTE

PPP

ELINE DA SILVA RODRIGUES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 730/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0007118/2022-42,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar
nas audiências de atribuição da 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para o dia 15 de março de 2022, referentes aos processos nº
0825195-12.2021.8.18.0140, 0000987-03.2018.8.18.0172, 0814873-30.2021.8.18.0140 e 0000867-57.2018.8.18.0172, em substituição à
Promotora de Justiça Gianny Vieira de Carvalho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 732/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0115.0007080/2022-40,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, pautadas para o dia 16 de março de 2022, em substituição ao Promotor de
Justiça Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2.2. EDITAL PGJ22403
EDITAL PGJ Nº 10/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Estadual nº 12 e alterações, de 18 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual nº
13, de 13 de janeiro de 1994, e suas alterações,
RESOLVE:
DIVULGAR o local e as datas da perícia médica dos candidatos habilitados em concurso público (regido pelo Edital nº 01/2018, de 31/10/2018)
nomeados pelos ATOS PGJ nº 1174/2022, 1175/2022, 1176/2022, 1177/2022 e 1178/2022, a ser realizada no Centro Integrado de Atenção do
Servidor do Piauí (CIASPI), localizado na Rua Coelho de Resende, nº 500, Centro - Sul, Teresina-PI, conforme a seguir especificado:
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

DATA DA PERICIA

HORARIO DA PERICIA

1001495

HÉRSON LUÍS DE SOUSA GALVÃO RODRIGUES

17/03/22

14h

1001480

TIAGO BERCHIOR CARGNIN

17/03/22

14h

10001956

CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA

17/03/22

14h

10000111

DIEGO FILIPE DE SOUSA BARROS

17/03/22

14h

10000004

FERNANDO GABURRI DE SOUZA LIMA

17/03/22

14h

Teresina, 15 de março de 2021.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

2.3. ATO PGJ/PI22406
ATO PGJ/PI Nº 1182/2022
Regulamenta a concessão de passagens aéreas no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições previstas no art. 12, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa, permitindo-lhe praticar atos
próprios de gestão, incluindo a expedição de provimento para disciplinar suas atividades administrativas;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o procedimento de solicitação e compra de passagens aéreas, sob o prisma dos princípios da
economicidade, da eficiência e da impessoalidade na gestão de suas rotinas;
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a atuação administrativa, a fim de resguardar o erário e racionalizar a atuação dos recursos
administrativos e humanos deste Ministério Público,
R E S O L V E:
Art. 1º O membro ou servidor que, no interesse do Ministério Público, se deslocar, em caráter eventual e transitório, para outro Estado da
federação ou para o exterior, fará jus à emissão de passagens aéreas, segundo os critérios estabelecidos neste Ato.
§ 1º Mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, poderá ser concedida passagem aérea a colaborador eventual ou a convidado, que
execute atividades pontuais e não remuneradas pelo Ministério Público;
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§ 2º É considerado colaborador eventual qualquer pessoa, vinculada ou não à Administração Pública, dotado de capacidade técnica específica,
que recebe a incumbência da execução de determinada atividade no Ministério Público;
§ 3º É considerado convidado qualquer pessoa, vinculada ou não à Administração Pública, convidado pelo Ministério Público para auxiliar em
atividades correlacionadas à sua missão institucional.
§ 4º É vedada a concessão de diárias e passagens a membros ou servidores que se encontrem em gozo de férias, licença, ou qualquer outro tipo
de afastamento legal.
Art. 2º O beneficiário da passagem aérea, nos termos do art. 1º deste ato, deverá solicitar à Assessoria de Cerimonial, por e-mail institucional
destinado ao endereço eletrônico (cerimonial@mppi.mp.br), a emissão das respectivas passagens aéreas, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias em relação à data do deslocamento, salvo em caso de urgência ou situações excepcionais devidamente justificadas, devendo
apresentar os seguintes dados necessários à emissão:
I - Ato de designação ou autorização para deslocamento, expedido pela autoridade competente;
II - Informação dos dados pessoais do beneficiário da passagem, como nome, cargo e números do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e
inscrição no Registro Geral (RG);
III - Programação do evento de que irá participar, com indicação de datas e horários de início e término do evento para o qual foi designado.
Art. 3º A concessão de passagens aéreas pelo Ministério Público, pressupõe necessariamente:
I - prévia autorização para viagem por meio de portaria ou outro ato formal de designação;
II - a compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;
III - a correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou entre ele e as atividades desempenhadas no exercício de função
comissionada ou de cargo em comissão;
IV - existência de disponibilidades orçamentária e financeira;
Art. 4º A compra das passagens dar-se-á por agência de viagem contratada pela Administração e o processamento dos pedidos de passagem
será efetuado pela Assessoria de Cerimonial, vinculada à Coordenadoria de Comunicação Social, oportunidade em que deverão ser observadas
as seguintes diretrizes quando da emissão do bilhete:
I - inexistência de preferência por companhia aérea;
II - aquisição de passagens aéreas pela melhor tarifa, segundo o critério de menor preço;
III - voos na classe econômica;
IV - a escolha do voo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e
conexões;
V - programação de voo o mais compatível possível com o compromisso no qual o beneficiário da passagem deve participar, considerando-se o
tempo de traslado, a otimização do trabalho e o início do evento/reunião;
VI - marcação das passagens de ida e de retorno, respectivamente, para os dias de início e de encerramento do evento ou reunião, salvo
indisponibilidade de voos ou em caso de motivo relevante.
§ 1º O beneficiário da passagem aérea deverá confirmar a anuência dos trechos apresentados com maior brevidade.
§2º Em caso de demora na confirmação a qual se refere o §1º, de modo que, durante o tempo transcorrido, tenha ocorrido alteração no valor do
trecho, o passageiro deverá aguardar novo e-mail com os voos disponíveis que atendam às exigências do presente Ato.
§3º Na marcação de passagens aéreas a que se refere o inciso VI, o passageiro, seja membro ou servidor, poderá optar por passagem de ida ou
de retorno em data anterior ou posterior ao dia de início ou de encerramento do evento ou reunião, desde que essa opção não acarrete prejuízo
ao expediente funcional.
§4º Na hipótese do §3º, caso a opção gere aumento de despesa em relação à passagem disponível para o dia de início ou de encerramento do
evento ou da reunião, o passageiro, seja membro ou servidor, ficará obrigado ao pagamento da diferença do valor correspondente.
§5º A escolha da data de ida ou de retorno em dia anterior ao iníciodo evento ou a seu final, respectivamente, na forma disciplinada pelo §3º,
ficará condicionada à assinatura de termo de responsabilidade pelo membro ou servidor interessado, isentando a Administração de todos os atos
cometidos por aquele, bem como aos fatos em que se envolva, no período compreendido peloevento ou reunião.
§6º Os casos elencados pelos §§3º, 4º e 5º não geram direito ao percebimento de diárias, pelos dias extras de permanência.
§7º O Ministério Público do Estado do Piauí somente arcará com os custos da passagem de ida ou de retorno para cidade diversa da do
embarque quando tal deslocamento ainda se der no interesse do serviço, enquanto que, nos demais casos, o beneficiário deverá efetuar os
procedimentos de remarcação diretamente com a agência de viagens contratada ou com a companhia aérea, bem como arcar com os
respectivos custos.
§8º Nos casos em que o retorno se dê através de conexão, será permitido ao interessado declinar do trecho restante entre esta e a cidade de sua
partida originária, desde que tal medida seja mais econômica para a Administração e sem prejuízo do expediente funcional, devendo tal
providência ser informada quando do requerimento, sob pena de arcar com os custos daí decorrentes.
§9º Em caso de cancelamento, remarcação ou não comparecimento (no-show), o beneficiário deverá apresentar, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, a devida justificativa que, não sendo por motivo relevante, admitido pelo Procurador-Geral de Justiça, obrigará o beneficiário a arcar com as
taxas de remarcação ou cancelamento, mediante devolução do respectivo valor.
§10. O bilhete com a franquia para bagagem despachada será concedidaapenas quando a bagagem de mão não for suficiente e o afastamento
se der sem pernoite fora da sede, limitado a 1 (uma) bagagem despachada por pessoa, observadas as restrições de peso e de volume impostas
pela companhia aérea, devendo o pedido de franquia para bagagem despachada ser solicitada de forma específica e fundamentada no momento
da elaboração do pedido de emissão de passagens aéreas;
§11. É obrigação do passageiro observar as restrições de peso, dimensões e conteúdo de suas bagagens, de forma com que não serão
ressarcidos os custos decorrentes do não atendimento às regras da companhia aérea contratada.
Art. 5º Não haverá reembolso de despesa com passagem aérea adquirida diretamente por membro, por servidor ou por eventual colaborador.
Art. 6º São de responsabilidade do beneficiário das passagens aéreas a realização do check-in e a emissão do respectivo cartão de embarque.
Art. 7º Sempre que concedidas as passagens aéreas, a comprovação do deslocamento do beneficiário dar-se-á mediante apresentação do cartão
de embarque disponibilizado pela companhia aérea responsável pelo serviço, devidamente anexado ao relatório de viagem quando se tratar de
membro ou de servidor.
Art. 8º Sempre que concedidas passagens aéreas concomitantemente com diárias, a comprovação do deslocamento deverá ser instruída com
cartão de embarque, ou outro documento que comprove o efetivo uso do bilhete aéreo.
Art. 9º Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 10. Este Ato entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente o Ato PGJ nº
722/2017.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Teresina-PI, 15 de março de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA - PI22379
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 22/2021 SIMP N° 000105-164/2021
(Vistas em correição)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com base nas declarações apresentadas pela Sra. Maria Emília Neta do Nascimento,
noticiando acerca de possível prática de atos de negligência contra sua tia, a idosa Tereza Teixeira da Costa, praticados pelos filhos biológicos da
idosa, os senhores Franciscos da Costa Melo e Evaldo da Costa Melo.
O referido feito foi devidamente autuado como Notícia de Fato e pos- teriormente convertido em Procedimento Administrativo, por meio da
portaria de ID nº 33463191.
Oficiado o CREAS do Município de Batalha-PI (OF N° 96/2021 - MPE - PJB), para apresentar relatório social para embasamento a tomada de
decisões cabíveis sobre o caso. Em resposta apresentada pelo CREAS (ID: 33175394) constatou-se em síntese o seguinte: "observou que o Sr.º
Francisco, segundo relatos dos familiares é usuário de substâncias psicoativa se apresenta comportamento agressivo, não possui condições de
receber e administrar os recursos financeiros da idosa em questão, e o Sr.º Evaldo (PCD) não têm condições de realizar tais cuidados."
Realizado no dia 06/08/2021 audiência extrajudicial com a presença das partes na qual ficou acordado o seguinte: 1) O Sr. Francisco da Costa
Melo se responsabilizaria em devolver a documentações e cartão bancário da idosa; 2) Realização de nova visita pela equipe técnica do CREAS
do Município de Batalha. Oficiado o CREAS do Município de Batalha-PI (OF N° 373/2021 MPE - PJB), para realização de nova visita técnica. Em resposta apresentada pelo CREAS (ID: 34314787), em novo relatório datado de
06/08/2021 e 18/08/2021, constatou-se em síntese o seguinte: "Observou-se que o Sr. Evaldo está administrando corretamente os recursos
financeiros da idosa garantindo seus direitos e o seu bem-estar biopsicossocial".
É o necessário. Fundamento.
O procedimento em apreço foi instaurado para apurar notícia sobre possível prática de atos de negligência contra sua tia, a idosa Tereza Teixeira
da Costa, praticados pelos filhos biológicos da idosa, os senhores Franciscos da Costa Melo e Evaldo da Costa Melo.
Após realização de algumas diligências, verificou-se, através de relatório psicossocial atualizado que a situação anteriormente vivenciada pela
idosa, Sra. Teresa Teixeira da Costa não mais persiste, sendo garantido seus direitos e o seu bem-estar biopsicossocial.
Assim, entendemos que só nos resta arquivar o feito, não sendo caso de adoção de quaisquer outras medidas, seja no âmbito extrajudicial ou
judicial, posto que o objeto do procedimento em apreço foi alcançado na sua totalidade.
Isto posto, PROMOVOoARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, no âmbito desta Promotoria de Justiça, sem
necessidade de encaminhamento ao Conselho Superior para homologação, DETERMINANDO:
A remessa de cópia da presente Promoção de Arquivamento, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos
Municípios), afixando-a no local de costume;
Seja COMUNICADO, ao notificante, conforme preconiza o art. 13 da mesma resolução, que poderá apresentar recurso administrativo, no prazo
de 10 (dez) dias, com as respectivas razões escritas, que será juntado aos autos do referido procedimento para análise
Anotações e registros de praxe. Expedientes necessários. Cumpra-se. Batalha-PI, 09 de março de 2022.
(Assinado digitalmente)
Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins Promotora de Justiça

3.2. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI22380
PORTARIA Nº 23, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
CONVERTE A PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 000239-172/2020 EM INQUÉRITO CIVIL.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de Justiça
titular, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93, e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, em Teresina, a Promotora de Justiça com atuação perante a 24ª Promotoria de Justiça, é o órgão de execução em
matéria ambiental e, por conseguinte, possui atribuição para a propositura de ações civis públicas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Resolução CNMP nº 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, conforme legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado com a finalidade de apurar a ocorrência de desmatamentos, decorrente do projeto
de instalação/construção do "Museu de Paleontologia" na Avenida Marginal Poti Sul, zona Sul de Teresina -PI;.
CONSIDERANDO a necessidade de converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, em face da imprescindível necessidade
de conclusão das diligências essenciais ao desfecho do caso,
RESOLVE:
CONVERTER a presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 000239.172.2020 em INQUÉRITO CIVIL, conforme dispõe o art. 2º, da Resolução
nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, permanecendo o objeto do procedimento.
DETERMINO de logo a adoção das seguintes providências:
A) Modificação do registro e da atuação de forma a constar o presente procedimento como Inquérito Civil, inclusive com a devida reclassificação
taxonômica no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP);
B) Oficie-se à SAAD-Sul e à SEMAM, para apresentar informações e documentos.
NOMEIO para atuar nos trabalhos as servidoras Assessoras de Promotoria de Justiça, ANA LUISA NEVES SOARES e MARIA CLARA DA
COSTA E SILVA VIANA dando cumprimento ao art. 4º, inciso V, e art. 6º, §1º, ambos da Resolução 23/2007, do CNMP.
Após os registros de praxe, publique-se, comunicando esta instauração à Secretaria Geral do Ministério Público, por e-mail, para os fins previstos
nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ao CAOMA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina/PI, 10 de Março de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
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Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
INQUÉRITO CIVIL Nº 000042-172/2021 (G)
Vistos em Correição
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Inquérito Civil nº 000042-172/2021, autuado de ofício com a finalidade de apurar a construção
de "um novo centro de zoonoses", nesta Capital, a partir de notícia no "Portal Az", relatando a visita feita pelo Sr. Prefeito, Dr. Pessoa,
acompanhadodo atual gerente do Centro de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde do município, Paulo Marques, em terreno a ser
destinado para construção de "um novo local para tratamento de animais", nesta capital.
obter informações acerca das futuras pretensões por parte da Prefeitura Municipal de Teresina - PMT em construir uma nova sede do Centro de
Zoonoses - FMS.
No interesse de obter informações sobre o referido assunto, aos 13 de Junho de 2021, este Órgão Ministerial expediu o Ofício nº 644/202124ªPJ(v)/MPPI à Prefeitura Municipal de Teresina e o Ofício nº 644/2021-24ªPJ(v)/MPPI ao Centro de Zoonoses da Fundação Municipal de
Saúde.
Em resposta à solicitação feita por esta Promotoria de Justiça, aos 23 de Junho de 2021, a Prefeitura Municipal de Teresina por meio do Ofício Nº
048/2021, emitiu a seguinte resposta:
"Em resposta ao Ofício citado em epígrafe,informamos a essa promotoria que a Prefeitura de Teresina recebeu da Vereadora Thanandra
Sarapatinhas reivindicações para que fosse viabilizada a construção de um novo Centro de Zoonoses em nossa capital, para o melhor
atendimento das demandas relacionadas ao respectivo órgão, razão pela qual ocorreu visita a um terreno pertencente ao Exército Brasileiro,que
se encontra em fase de doação à Prefeitura Municipal ,localizado nas proximidades do Terminal Rodoviário de Teresina, como um possível local
para eventual construção desse novo centro."
Aos 22 de Junho de 2021, a Gerência de Zoonoses também se manifestou afirmando que:
"Não recebemos qualquer proposta e nem há qualquer intenção de mudanças nos objetivos e nas finalidades da Gerência de Zoonoses da
Divisão de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde desta prefeitura, principalmente no que se refere a tratamento clinico de
animais."
Ainda, segundo a notícia do Portal AZ (ID: 32794291), a visita feita pelo Prefeito Municipal de Teresina, Doutor Pessoa, acompanhado da
Vereadora Thanandra Sarapatinhas e do Gerente do Centro de Zoonoses, Paulo Marques, objetivava apenas tomar conhecimento do terreno
pertencente ao exército brasileiro que se encontra em fase final de cessão para o município de Teresina, onde, futuramente, será construída uma
nova sede da Gerência de Zoonoses.
É o relatório e o que consta dos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a notícia jornalística trata de informação relativa à pretensão municipal de construção de uma nova sede da
Gerência de Zoonoses, bem como a Gerência de Zoonoses vem desenvolvendo suas atividades.
Verifica-se, portanto, que a construção de um novo centro de zoonoses se trata de política pública e que no momento não se vislumbra indícios
de irregularidades a ser averiguado ou investigado em sede de inquérito civil.
ISTO POSTO, resta a este Órgão Ministerial promove o ARQUIVAMENTO deste procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 14 de Março de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça 24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo

3.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI22381
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI
SIMP Nº 000004-067/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2022 - 3ª PJ/PHB
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por meio de seu
representante legal infra-assinado, com atuação na 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
disposto no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como no artigo 37, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de
dezembro de 1993, artigo 201, inciso VI da Lei nº 8069/90, artigo 27, IV, da Lei nº 8.625/93 apresenta RECOMENDAÇÃO ao Conselho
Municipal de DireitosdaCriançae doAdolescente deParnaíba(PI), com fundamento abaixo apresentado:
CONSIDERANDO o art. 3º da Resolução 164 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe que o Ministério Público, de ofício ou
mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir recomendação
objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração de normas;
CONSIDERANDO a competência desta Promotoria de Justiça e o interesse da mesma no acompanhamento do CMDCA para a melhor atuação;
CONSIDERANDO a existência de Procedimento Administrativo (SIMP: 04-067/2020) para fiscalizar a atuação do CMDCA de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO que o Ministério Público poderá adotar as medidas que entender cabíveis nos autos do Procedimento Administrativo acima
mencionado;
CONSIDERANDOo art. 15, do Regimento Interno do CMDCA de Parnaíba (PI), que menciona que os membros da Diretoria do CMDCA serão
eleitos de forma direta na primeira reunião ordinária, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução;
CONSIDERANDO o art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno do CMDCA de Parnaíba (PI), que menciona que será publicada na imprensa
local escrita a composição final do CMDCA;
CONSIDERANDOque, segundo o Regimento Interno do CMDCA de Parnaíba (PI) (art. 16, parágrafo único), somente poderão integrar as chapas
concorrentes pessoas pertencentes às entidades representadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDOo art. 6º, §1º, da Lei Complementar nº 69/2015, menciona que os representantes da sociedade civil organizada de defesa ou
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente serão escolhidos pelo voto das entidades e dos movimentos representativos da
sociedade, com sede no município, reunidas em assembleia convocada pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, mediante edital publicado no Diário Oficial do Município e amplamente divulgado;
CONSIDERANDO que os termos do Regimento Interno não propiciam a transparência e nem o exercício da democracia por parte de todos que
se interessem em participar do processo eleitoral;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com base no artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 12/1993 do Estado do Piauí e artigo 27, parágrafo único, inciso
IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e com base no artigo 136, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do
Adolescente:
Que conste no regimento interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parnaíba (PI) que os representantes de
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Organizações da Sociedade Civil serão indicados pelos/as respectivos/as representantes das entidades, com sede no Município, no prazo de 10
(dez) dias a partir da convocação, para participar do processo de seleção dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA;
Que faça constar o mesmo texto constante no art. 6º, §1º, da Lei Complementar nº 69/2015, que menciona que os representantes da sociedade
civil organizada de defesa ou de atendimento dos direitos da criança e do adolescente serão escolhidos pelo voto das entidades e dos
movimentos representativos da sociedade, com sede no município, reunidas em assembleia convocada pelo presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante edital publicado no Diário Oficial do Município e amplamente divulgado; e,
Que conste no regimento interno que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parnaíba (PI) deve publicar o edital no
veículo oficial do município e que o Ministério Público da Infância e Juventude seja devidamente oficiado sobre a devida publicação.
Autue-se, publique-se e encaminhe-se à parte.
Parnaíba (PI), 08 de março de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI
SIMP Nº 000005-067/2020
RECOMENDAÇÃOADMINISTRATIVANº04/2022 -3ªPJ/PHB
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por meio de seu
representante legal infra-assinado, com atuação na 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
disposto no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como no artigo 37, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de
dezembro de 1993, artigo 201, inciso VI da Lei nº 8069/90, artigo 27, IV, da Lei nº 8.625/93 apresentaRECOMENDAÇÃOao Conselho
Municipal de DireitosdaCriançaedoAdolescentedeIlhaGrande(PI), com fundamento abaixo apresentado:
CONSIDERANDO o art. 3º da Resolução 164 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe que o Ministério Público, de ofício ou
mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir recomendação
objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração de normas;
CONSIDERANDO a competência desta Promotoria de Justiça e o interesse da mesma no acompanhamento do CMDCA para a melhor atuação;
CONSIDERANDO a existência de Procedimento Administrativo (SIMP: 000005-067/2020) para fiscalizar a atuação do CMDCA de Ilha Grande
(PI);
CONSIDERANDO que o Ministério Público poderá adotar as medidas que entender cabíveis nos autos do Procedimento Administrativo acima
mencionado;
CONSIDERANDOque, conforme o art. 3º, do Regimento Interno do CMDCA de Ilha Grande (PI), o mesmo será composto de 08 (oito) membros,
paritariamente escolhidos, entre integrantes do Poder Executivo Municipal e de organizações não governamentais.
CONSIDERANDOque no art. 3º, parágrafo único, do Regimento Interno do CMDCA de Ilha Grande (PI), menciona que será publicada no diário
dos municípios a validade do empossamento dos membros CMDCA;
CONSIDERANDO o art. 7º, § 2ª, da Lei Complementar n° 315/2017, que dispõe: Os representantes de Organizações da Sociedade Civil serão
indicados pelos/as respectivos/as representantes das entidades, com sede no Município, no prazo de 10 (dez) dias a partir da convocação, para
participar do processo de seleção dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
CONSIDERANDO que os termos do Regimento Interno não propiciam a transparência e nem o exercício da democracia por parte de todos que
se interessem em participar do processo eleitoral;
RESOLVE:
RECOMENDAR, com base no artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 12/1993 do Estado do Piauí e artigo 27, parágrafo único, inciso
IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e com base no artigo 136, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que:
Que no regimento interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente de Ilha Grande-PI conste um capítulo sobre
o processo deescolhadosmembrosdoCMDCA,notadamente para constar que os representantes da sociedade civil organizada de defesa ou de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente serão escolhidos pelo voto das entidades e dos movimentos representativos da sociedade,
com sede no município, reunidas em assembleia convocada pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
mediante edital publicado no Diário Oficial do Município e amplamente divulgado;
Além disso, deve constar no regimento interno que o CDMCA deve publicar o edital no veículo oficial do município e que o Ministério Público da
Infância e Juventude seja devidamente oficiado sobre a devida publicação;
Ademais, noregimentointernodoConselhoMunicipaldosDireitosdaCriança e do Adolescente de Ilha Grande-PI deve constar o mesmo
textoconstante no art. 7º, § 2ª, da Lei Complementar n° 315/2017, que dispõe: Os representantes de Organizações da Sociedade Civil serão
indicados pelos/as respectivos/as representantes das entidades, com sede no Município, no prazo de 10 (dez) dias a partir da convocação, para
participar do processo de seleção dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
Autue-se, publique-se e encaminhe-se à parte.
Parnaíba (PI), 08 de março de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO - PI22382
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 006/2019
SIMP: 000168-274/2018
OBJETO: Apurar denúncia de abandono e precariedade do SAMU do Município de Colônia do Gurguéia/PI.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de apurar denúncia de abandono e precariedade do SAMU do Município de Colônia do
Gurguéia/PI.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2018, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
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O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
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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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar o interessado por ter sido encaminhada em face de dever de ofício.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 015/2019
SIMP: 000061-274/2019
OBJETO: Apurar irregularidades na contratação de empresas e pessoas físicas para prestação de serviços de transporte escolar, no Município
de Colônia do Gurguéia/PI.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de apurar irregularidades na contratação de empresas e pessoas físicas para prestação de
serviços de transporte escolar, no Município de Colônia do Gurguéia/PI.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2018, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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
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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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar o interessado por ter sido encaminhada em face de dever de ofício.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 003/2020
SIMP: 000114-274/2018
OBJETO: Apurar a legalidade nos contratos de licitação do Município de Colônia do Gurguéia/PI, realizados pela prefeita Alcilene Alves de
Araújo.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de apurar a legalidade nos contratos de licitação do Município de Colônia do Gurguéia/PI,
realizados pela prefeita Alcilene Alves de Araújo.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2018, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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.
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Neste sentido, voltando ao caso concreto, temos que as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
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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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar o interessado por ter sido encaminhada em face de dever de ofício.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 021/2019
SIMP: 000087-274/2018
OBJETO: Apurar denúncia de nomeação para cargo público, o Sr. Raimundo José de Araújo, condenado a pena de inelegibilidade, pela exprefeita de Colônia do Gurguéia/PI, no ano de 2013.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de apurar denúncia de nomeação para cargo público, o Sr. Raimundo José de Araújo,
condenado a pena de inelegibilidade, pela ex-prefeita de Colônia do Gurguéia/PI, no ano de 2013.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2013, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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:
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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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 005/2019
SIMP: 000074-274/2018
OBJETO: Apurar denúncia de ausência de disponibilização e publicidade do pregão presencial nº 08/2018 pelo Município de Colônia do
Gurguéia/PI.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de apurar denúncia de ausência de disponibilização e publicidade do pregão presencial nº
08/2018 pelo Município de Colônia do Gurguéia/PI.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2018, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
Página 29

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1056 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Março de 2022 Publicação: Quarta-feira, 16 de Março de 2022

No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Página 30

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1056 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Março de 2022 Publicação: Quarta-feira, 16 de Março de 2022

Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 007/2020
SIMP: 000557-274/2019
OBJETO: Verificar possível ato de improbidade em procedimento licitatório para aquisição de material de construção por parte da ex-prefeita de
Colônia do Gurguéia/PI, Lisiane Franco da Rocha Araújo.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de verificar possível ato de improbidade em procedimento licitatório para aquisição de
material de construção por parte da ex-prefeita de Colônia do Gurguéia/PI, Lisiane Franco da Rocha Araújo.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2016, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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
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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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 009/2017
SIMP: 000044-274/2019
OBJETO: Apurar irregularidades em frete de veículo automotor junto a pessoa que não possui veículo ou habilitação para conduzir veículos, na
gestão da prefeita de Colônia do Gurguéia/PI, Alcilene Alves de Araújo.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
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Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI, para
apurar irregularidades em frete de veículo automotor junto a pessoa que não possui veículo ou habilitação para conduzir veículos, na gestão da
prefeita de Colônia do Gurguéia/PI, Alcilene Alves de Araújo.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2017, sem confirmação fática ou documental até a
presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
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Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 006/2017
SIMP: 000138-274/2018
OBJETO: Apurar irregularidades em obras de reforma/ampliação do SAMU de Colônia do Gurguéia/PI, na gesta~]ao da ex-prefeita Lisiane
Franco Rocha Araújo.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI, para
apurar irregularidades em obras de reforma/ampliação do SAMU de Colônia do Gurguéia/PI, na gesta~]ao da ex-prefeita Lisiane Franco Rocha
Araújo.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2015, sem confirmação fática ou documental até a
presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
A adoção dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no âmbito da improbidade já é tema da jurisprudência do STJ há
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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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
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Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 035/2018
SIMP: 000062-274/2018
OBJETO: Apurar denúncias de uso indevido e maus cuidados à transportes públicos do Município de Colônia do Gurguéia/PI, na gestão da
prefeita Alcilene Alves de Araújo.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de apurar denúncias de uso indevido e maus cuidados à transportes públicos do Município de
Colônia do Gurguéia/PI, na gestão da prefeita Alcilene Alves de Araújo.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2018, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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
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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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 026/2018
SIMP: 000072-274/2018
OBJETO: Apurar denúncia de que o Município de Colônia do Gurguéia/PI pagou a empresas (ano de 2013), valores de serviços realizados
diretamente, com uso de máquinas do PAC (recuperação de estradas vicinais).
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de apurar denúncia de que o Município de Colônia do Gurguéia/PI pagou a empresas (ano de
2013), valores de serviços realizados diretamente, com uso de máquinas do PAC (recuperação de estradas vicinais).
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2013, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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
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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;
XII - 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.
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.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
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Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 028/2018
SIMP: 000088-274/2018
OBJETO: Apurar contratos com empresas de coleta de lixo e limpeza pública no município de Colônia do Gurguéia/PI.
VISTOS EM CORREIÇÃO.
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e CONCLUSÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público aberto com o fim de apurar contratos com empresas de coleta de lixo e limpeza pública no município de
Colônia do Gurguéia/PI.
A investigação foi instaurada para apurar irregularidades supostamente realizadas em idos de 2017, consubstanciada na ofensa ao princípio
administrativo da legalidade, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua instauração.
É o relatório. Passo a decidir.
Os fatos narrados configurariam ato de improbidade por violação aos princípios administrativos, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
No entanto, 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 probidade 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 as condutas pontuadas nestes autos não são mais consideradas passíveis de configurar ato
de improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca das situações narradas, 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:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - 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;
XII - 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.
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.
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.
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Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, 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.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, 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.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
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)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
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, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos.
Manoel Emídio/PI, 14 de março de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA - PI22384
DESPACHO MINISTERIAL
(DE ARQUIVAMENTO)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 10/2020
SIMP 000113-230/2020
OBJETO DO PROCEDIMENTO: Fiscalizar e acompanhar as ações do município de INHUMA-PI no tocante à prevenção e contenção da
pandemia de Covid-19.
PARTES:
REPRESENTANTE: ATIVIDADE OFICIOSA DA 2ª PJV
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE INHUMA/PI
RELATÓRIO:
Vistos em Correição Ordinária Anual/2022.
Trata-se de PA instaurado, ex officio, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo MUNICÍPIO DE INHUMA/PI, com o objetivo de
fiscalizar e acompanhar as ações do município de INHUMA-PI no tocante à prevenção e contenção da pandemia de Covid-19 no ano de 2020.
Na portaria de instauração, foi determinada a realização das diligências de praxe, devidamente cumpridas.
Ademais, foi assinado acordo por parte do Ministério Público, Município de Inhuma e sua secretaria de saúde, na qual foi firmado o compromisso
da referida secretaria executar as respectivas fases da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 segundo os critérios de exposição à
infecção, nos termos do informe técnico de vacinação contra Covid-19, Anexo II do Ministério da Saúde nos respectivos grupos prioritários, bem
como foram acordados termos de publicidade da campanha vacinal. (ID: 33554377)
Foi juntada aos autos a Manifestação na Ouvidoria nº 1192/2020, em cumprimento à decisão de Arquivamento proferida nos autos do Protocolo
do SIMP nº 000173-230/2020.
Foram expedidas ainda, dentre outras, as recomendações administrativas nº 03/2020, 05/2020, 06/2020, 08/2020, 03/2021 e 02/2022, no âmbito
desta Promotoria de Justiça, além daquelas expedidas pelo extinto Grupo Regional do Polo de Picos/PI, do qual esta Promotoria fazia parte.
Seguem, sucintamente, o teor das referidas recomendações:
1- recomendação administrativa nº 03/2020 ao Sr. Prefeito Municipal que fosse dado conhecimento aos hospitais e empreendimentos de
serviços funerários da municipalidade em que se verificasse o manuseio de corpos de vítimas do COVID-19 e resíduos de saúde decorrentes do
tratamento de pacientes infectados localizados no município de Inhuma/PI, para que adotassem algumas medidas descritas na recomendação;
(ID: 31211017)
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2- recomendação administrativa nº 05/2020 às Polícias Militar e Civil do município de Inhuma/PI que adotassem medidas necessárias para
cumprimento do Decreto Estadual nº 18.901/2020 e Decreto Municipal nº 009/2020, impedindo aglomeração de pessoas, evitando-se com isso
propagação de maiores níveis de infecção no município; (ID: 31244744)
3- recomendação administrativa nº 06/2020 ao Sr. Prefeito Municipal e à Sra. Secretária de Educação que fossem intensificadas as medidas
sanitárias já em curso no município que visassem à prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus no município de Inhuma/PI, tendo em vista o
primeiro caso de infecção à época; (ID: 31282880)
4- recomendação administrativa nº 08/2020 ao Sr. Prefeito Municipal que intensificasse a fiscalização sobre o comércio local; (ID: 31396165)
5- recomendação administrativa nº 03/2021 ao proprietário da CHURRASCARIA SOSSEGO e aos organizadores do evento Bloquinho n
Bailão, que estava previsto para acontecer no dia 30/01/2021, que cancelassem a realização do evento;
6- recomendação administrativa nº 02/2022 a todas as pessoas físicas e jurídicas, organizadores e responsáveis pelos eventos festivos,
privados ou públicos, que ocorressem a partir do dia 1º do mês de fevereiro de 2022 que se abstivessem de realizar festividades e eventos que
pudessem causar qualquer tipo de aglomeração, bem como ao Sr. Prefeito Municipal que se abstivesse de conceder licenças/autorizações para
fins de realização de festividade e eventos que pudessem gerar qualquer tipo de aglomeração e que revogasse quaisquer destes atos que já
tivessem licenciados/autorizados. (ID: 34598446) Este último com ampla divulgação, conforme certificado nos autos e juntadas das reportagens e
capturas de telas das redes sociais de influenciadores digitais do município.
DECISÃO:
Compulsando os autos, infere-se que neste momento inexistem razões suficientes ao prosseguimento do presente PA, especialmente diante do
seu objeto peculiar, pelas razões a seguir aduzidas.
Face ao disposto no relatório acima, infere-se que esse PA fora instaurado com um objeto determinado, de modo que, especialmente por conta
da dinamicidade decorrente da atípica situação ocasionada pela pandemia da COVID/19, seu objeto tornou-se de tamanha amplitude que
resultou na expedição de recomendações à diversas esferas (Saúde, Administração, Polícias Militar e Civil, Organizadores de Eventos e etc.).
Pois bem! Outro fato que se extrai desses autos é que, pela urgência que os objetos das recomendações reclamavam, ao menos se conseguia
formalizar despacho ministerial para tanto. Veja-se, isso não quer dizer que não fora dada a prioridade na análise desse procedimento, mas sim
evidenciar a sua interdisciplinaridade, a qual reforça-se pela repercussão da pandemia nas esferas público/privadas e na dificuldade de, por
exemplo, abrir um procedimento para cada Recomendação.
In casu, importante trazer à baila excerto da Resolução do CNMP n. 164/17:
Art. 1º. A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal,
razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e
bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.
Parágrafo único. Por depender do convencimento decorrente de sua fundamentação para ser atendida e, assim, alcançar sua plena eficácia, a
recomendação não tem caráter coercitivo.
(grifos nossos)
Renova-se, face a dinamicidade da pandemia, de uma análise minuciosa das informações e dos documentos desse procedimento, entende-se
que não mais existe justa causa para embasar a reiteração de grande parte das Recomendações expedidas.
Inobstante, o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 que fora publicado nacionalmente em
28/04/20211, -através do Ministério da Saúde (MS), por meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) e do
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)- s.m.j., atualmente, não mais se
encontra na fase de vacinação por ordem prioritária/públicos-alvo. Veja-se:
É que, categoricamente, à fl. 27 do Plano, preconiza-se o objetivo da vacinação em um momento inicial, ou seja, ao início da campanha, quando
ainda não existia ampla disponibilidade da vacina no mercado mundial, objetivando-se focar a vacinação na redução da morbimortalidade2
causada pela COVID-19, instituindo-se assim, a proteção da força de trabalho para manutenção do funcionamento dos serviços de saúde; a
proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença; a proteção dos demais indivíduos vulneráveis aos maiores
impactos da pandemia; seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais (públicos-alvo).
Todavia, em consultas na internet (em sites de domínio público - ex. Google), facilmente vê-se, nos dias atuais, tamanha evolução na campanha
de vacinação a nível nacional, logo, resultado do âmbito estadual e municipal, de acordo com a realidade de cada um.
Analisando o VACINÔMETRO do Painel Epidemiológico COVID-19 - Piauí, filtrando-o pelo MUNICÍPIO DE INHUMA3 extrai-se que sua
população perfaz 15.308 pessoas, sendo que já foram aplicadas 29.211 doses da vacina, as quais compreendem primeira dose, segunda dose e
dose de reforço.
Logo, em que pese não constar vocábulo a despeito da vacinação propriamente dita na descrição do objeto do presente Procedimento
Administrativo (certamente pela campanha ter iniciado em abril de 2021) trata-se de procedimento que perdeu seu objeto no decurso do tempo,
tendo em vista que o Procedimento cumpriu o seu papel de acompanhar as políticas públicas no tocante às ações de Prevenção ao contágio da
COVID-19, conforme se vê da recomendações administrativas e acordos realizados, bem como ante o cenário de melhora da pandemia no
município e em todo o estado do Piauí.
Ressalte-se, ainda, que atualmente o município de Inhuma consta com apenas 01 (um) caso ativo de COVID-19, conforme divulgações da
secretaria municipal de saúde e prefeitura municipal. (ID: 53127245)
Desta forma, respeitosamente, esse Membro do Parquet entende desnecessário o prosseguimento deste PA nº 10/2020 - SIMP 000113230/2020 - cujo objeto trata-se de Fiscalizar e acompanhar as ações do município de INHUMA-PI no tocante à prevenção e contenção da
pandemia, face o decurso do tempo e de ter cumprido a sua finalidade de acompanhar as políticas de prevenção ao contágio da COVID-19.
Com efeito, avoca-se o teor do art. 12 c/c art. 8º, II e parágrafo único da Resolução do CNMP nº 174/17:
Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa
dos autos para homologação do arquivamento.
Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de
um ilícito específico.
Por oportuno, salienta-se que nada obsta que, havendo a necessidade de novos cuidados e acompanhamentos de políticas públicas voltadas à
pandemia de COVID-19, sejam instaurados novos Procedimentos Administrativos específicos para a situação, ou mesmo, que haja o
desarquivamento do presente procedimento, em sendo o caso.
DETERMINA-SE AS SEGUINTES DILIGÊNCIAS:
ARQUIVAMENTO deste PA nº 10/2020 - SIMP 000113-230/2020, pelas razões salientadas acima, com comunicação ao CSMP/PI, via SEI;
ENCAMINHAMENTO do presente despacho para publicação no DOEMPPI em atenção ao princípio da publicidade e de acordo com o Art. 9º, da
Resolução n. 174/2017 do CSMP;
BAIXA desse protocolo no SIMP.
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Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
1 Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf acesso em 14/02/2022, 09h55
2 Morbimortalidadeé um conceito complexo que provém da ciência médica e que combina dois subconceitos como a morbilidade e a
mortalidade.
3 Disponível em https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/p_xg0ja6cdrc
DESPACHO MINISTERIAL
(ARQUIVAMENTO)
PROCEDIMENTO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA 07/2021)
SIMP: 000409-230/2020
PARTES:
REPRESENTANTE: VERALICE DA CRUZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
REPRESENTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMA/PI
Assim decido:
Chamo o feito à para revogar o despacho no ID: 32714088 e o Item 'III' da Portaria de Instauração do presente Procedimento Administrativo (ID:
32416004), ante a perda do seu objeto;
Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO do feito ante a perca de seu objeto.
DETERMINA-SE AS SEGUINTES DILIGÊNCIAS:
NOTIFIQUE-SE a noticiante da presente Decisão de Arquivamento podendo-se valer do disposto no Art. 13 da Resolução nº 174/2017 do CSMP,
devendo a notificação ser feita através de edital, com a publicação do presente despacho no DOEMPPI, ante a ausência de quaisquer meios de
contato da requerente ou de seu endereço nos autos;
COMUNIQUE-SE o CAODS e o CSMP/PI para conhecimento;
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias da publicação deste ato no DOEMPPI, não apresentada resposta por parte da requerente, DÊ-SE BAIXA no
SIMP.
Inhuma/PI, EM DATA REFERIDA NA ASSINATURA ELETRÔNICA.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
DESPACHO MINISTERIAL
(MERO EXPEDIENTE e ARQUIVAMENTO PARCIAL)
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (ICP) nº 06/2020
SIMP 000093-230/2018
OBJETO DO PROCEDIMENTO: apurar eventuais atos de improbidade administrativa perpetrados por JOSÉ SANTOS REGO, à época dos fatos
Prefeito do Município de Ipiranga do Piauí, quanto a possível ocorrência de nepotismo em razão da nomeação de seu filho Daniel Lopes Rego
para o cargo em Comissão de Procurador Geral do Município, bem como em razão da nomeação de sua nora Juliana de Carvalho Moura Rego,
para exercer o cargo de enfermeira do PSF, e de Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde.
PARTES:
REPRESENTANTE: EDIVALDO DA SILVA FONTES, LUCÍDIO RODRIGUES DA CRUZ, PAULO CÉSAR CORTEZ VIEIRA E NEILTON DOS
SANTOS CARVALHO
REPRESENTADO: JOSÉ SANTOS REGO.
RELATÓRIO:
Trata-se de representação apresentada por Edivaldo da Silva Fontes, Lucídio Rodrigues da Cruz, Paulo César Cortez Vieira e Neilton dos Santos
Carvalho, vereadores do município de Ipiranga do Piauí à época dos fatos em face do ex-prefeito do município de Ipiranga do Piauí JOSÉ
SANTOS REGO, que, segundo consta da narrativa apresentada, teria praticado improbidade administrativa pela prática de nepotismo na
administração municipal.
Em síntese, narra-se que o representado nomeou através das portarias 025/2013 e 027/2017, publicadas no Diário do Município nas datas de
08/03/2013 e 17/01/2017, respectivamente, seu filho Daniel Lopes Rego para o cargo em Comissão de Procurador Geral do Município. Além do
mais, teria ainda o representado nomeado sua nora Juliana de Carvalho Moura Rego, casada com Levi Lopes Rego, filho do representado, para
exercer o cargo de enfermeira do PSF e de Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, esta última através da Portaria 036/2013, publicada
em 27/03/2013 no Diário dos Municípios.
Relata-se ainda possível irregularidade através de equiparação salarial do Cargo assumido pelo filho do representado, de Procurador Geral do
Município, ao do Vice-Prefeito municipal.
Por fim, requereram os representantes a aplicação de sanção a todos os responsáveis pelos atos configuradores de nepotismo, bem assim seus
beneficiários.
Foram anexados aos autos cópias dos Diários dos Municípios que dão conta da veracidade das informações apresentadas pelos representantes.
Instado a se manifestar, o representado não negou o parentesco com os nomeados para os cargos já mencionados. Alegou apenas, com relação
ao caso do seu filho Daniel Lopes Rego, que o Cargo de Procurador-Geral do Município de Ipiranga do Piauí fora criado pela Lei Municipal nº
740/2013 com status de Secretário Municipal, requerendo então o afastamento da aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do STF, sob argumento
que o referido cargo seria político e não administrativo. No caso da nomeação da nora Juliana de Carvalho Moura Rego afirmou que a sua
nomeação se deu por necessidade do serviço público alegando dificuldade na contratação de enfermeiras que tivessem disponibilidade de
atendimento e que residiam no município, e, supostamente somente durante o período em que não houvesse realização de concurso para o
provimento do referido cargo, o que ocorreu apenas no ano de 2017.
Insta salientar que a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de outubro de 2021, modificando a
Lei de Improbidade Administrativa e a vigência da referida Lei tem consequências consideráveis no objeto do presente procedimento, conforme
passamos a comentar.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
LEI 8.429/92 COM ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI 14.230/21-RETROATIVIDADE DA NORMA E REFLEXOS NA ALTERAÇÃO DA
TIPICIDADE DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Importa tecer algumas considerações sobre a edição da Lei nº 14.230, que foi publicada em 26.10.2021, alterando diversos preceitos da Lei nº
8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa.
A maior parte das alterações introduz no diploma legal normas mais benéficas ao requerido/réu em procedimentos que apuram atos de
improbidade, a exemplo da abolição de alguns tipos, mitigações de sanções e redução de prazos prescricionais. A persecução por ato de
improbidade administrativa se insere no âmbito do Direito Sancionador e, por coerência sistêmica, a exemplo do que ocorre com os mecanismos
de persecução penal, deve nortear-se pelo postulado da retroatividade da norma mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF.
Os princípios gerais devem orientar a aplicação do direito de forma horizontal, em suas diversas searas. Se a própria Constituição assegura a
retroatividade da lei mais benéfica no Direito Penal - ramo mais rigoroso do ordenamento jurídico -, não é razoável limitá-la e deixar de aplicá-la
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quanto aos instrumentos de persecução por atos de improbidade, os quais se também encartam no Direito Sancionador.
O E. STJ, a propósito, já adotou o critério da retroatividade da norma mais benéfica em âmbito diverso do Direito Penal. Leia-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE [...] [...] II - As condutas
atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda
sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal
n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado,
de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da
Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. [...] VI - Recurso em Mandado de
Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe
20/02/2018)
Do corpo do acórdão, por relevante, transcreve-se:
[...] a retroação da lei mais benéfica é um princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal. Quando uma lei é alterada,
significa que o Direito está aperfeiçoando-se, evoluindo, em busca de soluções mais próximas do pensamento e anseios da sociedade. Desse
modo, se a lei superveniente deixa de considerar como infração um fato anteriormente assim considerado, ou minimiza uma sanção aplicada a
uma conduta infracional já prevista, entendo que tal norma deva retroagir para beneficiar o infrator. Constato, portanto, ser possível extrair do art.
5º, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no
caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a
retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa.
No presente caso, a investigação apura prática dos seguintes atos de improbidade, que passaremos a analisá-los sob a nova ótica da Lei de
Improbidade Administrativa:
Ato de improbidade administrativa que ofenda princípios da Administração Pública (Art. 11)
Apura-se, no presente caso, condutas antes tipificadas no art. 11, caput, da LIA (NEPOTISMO).
Vejamos:
Com o advento da Lei 14.230/2021, não mais caracteriza ato de improbidade administrativa conduta tipificada no caput, do art. 11, da LIA. Isso
porque somente caracterizará improbidade tipificada no art. 11 se, E TÃO SOMENTE, prevista em um dos incisos do artigo 11.
O artigo 11 deixa de ser tipo aberto, de rol exemplificativo, passando-se a elencar rol taxativo de tipicidade, passando a ser improbidade
administrativa somente as condutas descritas taxativamente em seus incisos:
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) (grifo nosso)
A Lei 14.230/21 acresceu o artigo XI ao artigo 11, que assim dispõe:
XI - 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;(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
Desta forma, ainda que sob a ótica da nova Lei 14.230/2021, a conduta de nepotismo ora investigada nestes autos é, ainda, tipificada como
improbidade administrativa, havendo notória continuidade típica, sendo que antes era prevista no caput do art. 11, e agora há previsão expressa
no inciso XI, do artigo 11.
Contudo, com o advento do novel art. 1º, §2º, §3º, §8º e art. 11, §1º, §2º e §4º, todos da LIA, acrescidos pela Lei 14.230/2021, somente cometerá
improbidade administrativa quem o praticar com VOLUNTARIEDADE para a prática da conduta; DOLO ESPECÍFICO DO ILÍCITO, que é a
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito; o FIM DE OBTER PROVEITO OU BENEFÍCIO INDEVIDO PARA SI OU PARA OUTRA
PESSOA OU ENTIDADE e a LESIVIDADE RELEVANTE AO BEM JURÍDICO TUTELADO
In casu, quanto aos beneficiários da suposta prática de nepotismo, a saber filho e nora do representado, DANIEL SANTOS REGO e JULIANA DE
CARVALHO MOURA REGO, respectivamente, é certo que não praticaram ou concorreram para a conduta ímproba (nomeação), mas "somente"
se beneficiaram.
Com o advento da Lei 14.230/2021, o beneficiário não é mais sujeito ativo do ato de improbidade, como dispõe o art. 3º, da LIA, mas somente
aquele que induziu ou concorreu dolosamente para a prática do ato:
Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente
para a prática do ato de improbidade.(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Quanto aos beneficiários DANIEL SANTOS REGO e JULIANA DE CARVALHO MOURA REGO, por não mais existir a improbidade
administrativa, DETERMINO O ARQUIVAMENTO.
DECISÃO:
Não há nos autos clara evidência do decurso de tempo que os beneficiários ocuparam os respectivos cargos após suas nomeações, tendo-se
apenas datas das publicações das portarias que formalizaram o ato da nomeação.
Do exposto, chamo o feito à ordem para decidir:
DETERMINOo levantamento nos sistemas disponíveis(Ex: Bid), assimcomo em dados abertos (Ex: redes sociais e Google), sobre o parentesco
entre JOSÉ SANTOS REGO e DANIEL LOPES REGO e entre JOSÉ SANTOS REGO e JULIANA DE CARVALHO MOURA REGO;
Outrossim DETERMINO que sejam oficiados o(s) representante(s) para que indique(m) quanto tempo os beneficiários exerceram os cargos de
Procurador Jurídico do Município e cargo de enfermeira do PSF e de Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, enviando documentos
comprobatórios, se possível;
ARQUIVAMENTO PARCIAL em face da dos beneficiários DANIEL LOPES REGO e JULIANA DE CARVALHO MOURA REGO, por inexistir
sua participação no suposto ato de improbidade administrativa praticado pelo réu JOSÉ SANTOS REGO.
DETERMINA-SE AS SEGUINTES DILIGÊNCIAS:
Encaminhe aos representantes, ao representado e aos beneficiários, por meio eletrônico, cópia deste despacho para ciência, podendo-se valer
do que dispõe o art. 10, § 1º e 3º, da Resolução 23, do CNMP;
Publicação deste despacho no DOEMPPI, o que se faz em cumprimento ao disposto no §1º, Art. 10, Resolução 23, CNMP, por meio da
Assessoria Jurídica do MPPI;
Deixo para remeter os autos, com o despacho de arquivamento, após fim do trâmite do presente Inquérito Civil que prosseguirá a investigação
com relação ao representado JOSÉ SANTOS REGO.
DETERMINO que sejam oficiados o(s) representante(s) para que indique(m) quanto tempo os beneficiários exerceram os cargos de Procurador
Jurídico do Município e cargo de enfermeira do PSF e de Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, enviando documentos comprobatórios,
se possível
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, EM DATA REFERIDA NA ASSINATURA ELETRÔNICA.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
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3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI22386
Procedimento SEI nº 19.21.0211.0004340/2022-24 - 1ª PJUN
PORTARIA nº. 02/2022
Objeto: Prorrogação de Correição Interna na 1ª Promotoria de Justiça de União, conforme o ATO CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE
JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de União/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 1271, caput, art. 1292, incisos I e II, da Constituição Federal:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna que trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 1ª Promotoria de Justiça de União/PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais com escopo em 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;
CONSIDERANDO a exiguidade de prazos previstos pela Portaria nº 01/2022, desta 1ª PJUN, para a prática dos atos indicados, especialmente
diante da necessidade de diligências para vários procedimentos extrajudiciais;
CONSIDERANDO que todos os procedimentos extrajudiciais que tramitam na 1ª Promotoria de Justiça de União são eletrônicos e, devido a
migração para o SIMP 3, esta Promotoria tem encontrado dificuldades para analisar, prorrogar e registrar procedimentos, uma vez que o sistema
está constantemente indisponível;
RESOLVE:
PRORROGAR o prazo para encerramento da correição previsto no artigo 2º da Portaria nº 01/2022, desta Promotoria de Justiça, para o dia 31 de
março de 2022, no mesmo horário estabelecido.
Comunique-se ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor Geral do Ministério Público do teor da presente.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
União/PI, 14 de março de 2022.
(assinado digitalmente)
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça
1 CF/88. 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 CF/88. 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 à sua garantia; [...]

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS - PI22388
Procedimento Administrativo nº 04/2021 - SIMP nº 000018-293/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado com o fito de acompanhar a situação relatada através do Estudo Social
encaminhado pela Assistente Social do CREAS do Município de Cocal de Telha/PI, Sra. Brenda Carvalho, informando que os idosos Vicente
Borges da Silva e Maria Amália da Silva, de 82 (oitenta e dois) e 79 (setenta e nove), estão incapazes física e mentalmente de exercerem suas
vidas de forma autônoma.
No ID. 34715194, consta petição inicial da ação de interdição com pedido liminar ajuizada por este Órgão Ministerial e decisão
concessiva, nos autos do Processo nº 0800165-97.2022.8.18.0088.
É o relatório.
Pois bem.
Tendo em vista a judicialização do objeto da demanda, através do Processo nº 0800165-97.2022.8.18.0088, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do
presente procedimento com base no art. 12 da Resolução nº 174/2017.
No presente caso, a cientificação da Assistente Social do CREAS do Município de Cocal de Telha/PI, Sra. Brenda Carvalho é facultativa, nos
termos do art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, em obediência ao art. 12 da Resolução nº 174/2017.
Publique-se.
Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 14 de março de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 19/2020 (SIMP 000601-201/2018)
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Visto em correição interna.
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado por meio da Portaria nº 34/2019, a partir da conversão da Notícia de Fato nº 41/2018, tendo em vista o
Termo de Declaração de fls. 04/05, no qual o noticiante informa, em síntese, que o Município de Santa Luz-PI não estaria fornecendo o serviço de
transporte escolar regular para os alunos da rede municipal de forma satisfatória nos povoados EMA e PEQUI, localizados na zona rural daquele
município.
Expedição de ofícios solicitando informações ao Prefeito Municipal e à Secretária de Educação, conforme se vê às fls. 13-14.
A Secretária de Educação Municipal de Santa Luz/PI apresentou resposta às fls. 16-17 e juntou documento comprobatório às fls. 18-41.
Em resposta, a Secretaria menciona que de fato o ônibus encontrava-se quebrado e mencionou a dificuldade de acesso as localidades devido
por onde era feito o trajeto estar quebrada. Menciona ainda que foi feito uma reunião entre a coordenação escolar visando montar estratégias
para evitar maiores prejuízos à aprendizagem.
Ofício nº 008/2019 encaminhado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores noticiando falta de transporte escolar (fls. 43).
Relatório do Conselho Tutelar relatando a situação do transporte escolar nas localidades (fls. 51).
Despacho determinando expedição de ofício ao Conselho Tutelar requisitando relatório circunstanciado (fls. 53).
Expedição de ofício (fls. 54).
Visto em correição (fls. 55).
Relatório do Conselho Tutelar, no qual consta que segundo informações do Sr. Pedro, a escola atende aos alunos da referida comunidade, mas
que o ônibus quebra com frequência e que o veículo é subsistido por carro aberto, sem segurança (fls. 57).
Visto em correição fls. 59.
Despacho de prorrogação de prazo de investigação às fls. 60.
Página 44

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1056 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Março de 2022 Publicação: Quarta-feira, 16 de Março de 2022

Expedição de ofício à Secretária de Educação do Município de Santa Luz/PI às fls. 61.
Despacho de prorrogação de prazo de investigação fls. 63.
Expedição de ofício à Secretária de Educação às fls. 64.
O Conselho Tutelar Municipal, notificado para apresentar informações a respeito do transporte escolar, deixou transcorrer o prazo sem apresentar
qualquer manifestação.
Foi certificado nos autos a comunicação ao CSMP acerca da prorrogação do prazo de investigação do presente procedimento Às fls. 68.
Resposta ao ofício nº 71/221 PJCC encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação (fls. 69).
Vieram-me os autos (fls. 74).
Mister esclarecer que o objeto deste procedimento consiste em investigar supostas irregularidades apontadas no Termo de Declaração de fls.
04/05, no qual o noticiante informa, em síntese, que o Município de Santa Luz-PI não estaria fornecendo o serviço de transporte escolar regular
para os alunos da rede municipal de forma satisfatória nos povoados EMA e PEQUI, localizados na zona rural daquele município.
Consta nos autos que o transporte escolar que levava as crianças das localidades próximas para a escola no povoado encontrava-se quebrado e
que várias crianças estavam sem frequentar a escola.
Ocorre que, conforme se infere da resposta encaminhada pela Secretaria de Educação do Município de Santa Luz/PI o Município atualmente está
prestando o serviço de transporte escolar devidamente.
Na resposta apresentada, a Sra. Ildene Ferreira de Sousa, Secretária Municipal de Educação, informa que a realidade atual, no tocante a
transporte escolar, é totalmente distante daquela descrita no termo de declaração.
Informou que durante o ano de 2020, devido a pandemia, não houve aulas presenciais e que foram ofertadas em todas as escolas do município o
modelo de aula remota, descartando o uso de transporte escolar. Já em 2021, o município continuou com o modelo de aula remota no primeiro
semestre, e que, em agosto, iniciaram a volta as aulas presenciais no modelo híbrido de ensino, com o serviço de transporte escolar sendo
prestado devidamente.
Desta forma, infere-se da resposta apresentada que a situação outrora noticiada não mais persiste, uma vez que fora sanada.
Em razão do apurado, tendo em vista que os fatos que ensejaram a instauração deste procedimento foram solucionados adequadamente,
PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, submetendo-o à apreciação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do
Estado do Piauí (art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público).
Cientifique-se o noticiante acerca desta decisão.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 14 de março de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 20/2020 - SIMP nº 000017-201/2020.
DESPACHO
Visto em correição interna.
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado através da Portaria nº 47/2020, em decorrência da conversão da Notícia de Fato instaurada a partir de
Ofício 75/2019 - CT/PI, recebido nesta Promotoria de Justiça no dia 17 de dezembro de 2019, que noticia, em síntese, a falta de pagamento do
13º salário dos Conselheiros Tutelares do Município de Alvorada do Gurguéia nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.
O art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o prazo de 1 (um) ano para vigência do Inquérito Civil,
prevendo a possibilidade de prorrogações, quantas necessárias, desde que por despacho fundamentado.
Este procedimento se encontra com prazo expirado.
Diante disso, determino prorrogação deste procedimento por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 023/2007 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Solicite-se material de apoio ao CAODIJ acerca desta matéria.
Publique-se. Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 14 de março de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

3.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS -PI22389
PORTARIA Nº 005/2022
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº003/2022
SIMP nº 000540-154/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93, Lei Federal n.º 8625/93 e com fulcro no disposto no artigo 129, da Constituição Federal de 1988.
CONSIDERANDOque o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDOque é preciso concretizar o Princípio da Igualdade, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, o qual consiste em tratar
diferentemente os desiguais, buscando compensar juridicamente a desigualdade, de fato, e igualá-los em oportunidades;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do CNMP, que Disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia
de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO o art. 4º do CDC que dispõe que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros: I - reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo; II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor;
CONSIDERANDO reclamação formulada pela Senhora Herculana Ernestina da Silva Santos e Fabiana de Sousa Moreira, ambas residentes na
Localidade Carobinha, zona rural, Município de Alto Longá/PI acerca do fornecimento de energia elétrica;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até o prazo de 90 (noventa) dias, e, caso vencido esse prazo, deverá ser instaurado o
procedimento próprio;
CONSIDERANDOo vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato n° 089/2021 (Protocolo nº 000540-154/2021), instaurada para
averiguação da notícia reportada nos autos pelas noticiantes;
RESOLVE:
CONVERTEREMPROCEDIMENTOADMINISTRATIVOa NF SIMP 000540154/2021, visando avaliar a situação narrada nos autos relativo ao fornecimento de elétrica pela Empresa Equatorial, de modo a subsidiar, se for
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o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte:
Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP para
conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores
deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Altos-PI, 18 de Fevereiro de 2022. PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ -PI22390
SIMP 000084-184/2021
PORTARIA Nº 04/2022PROCEDIMENTOPREPARATÓRIO(PP)nº01/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que foi instaurada de ofício Notícia de Fato (NF) sob o SIMP 000084-184/2021, para apurar suposta suposta contratação
irregular de dois escritórios de advocacia pelo município de Castelo do Piaui, no ano de 2021, mesmo possuindo Procuradora do Município
nomeada para exercer tais atividades;
CONSIDERANDO que, apesar de oficiada, a Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí-PI quedou-se inerte.
CONSIDERANDOo exaurimento do prazo da Notícia de Fato, existindo, ainda, a necessidade de adoção de diligências preliminares
indispensáveis ao esclarecimento do caso;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório (PP) para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º
dessa Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
RESOLVE:
INSTAURARo presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) Nº 01/2022
registrado e autuado no SIMP 000084-184/2021, com fundamento no artigo 2º, §7º, da Resolução (Res.) n. 23/2007 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), nos artigos 8º e 38 da Res. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), bem assim à luz da
Lei n.° 7.347/95, com o propósito de apurar suposta suposta contratação irregular dos escritórios de advocacia Josino Ribeiro Neto Advogados
Associados e Carvalho e Oliveira Advogados Associados, pelo município de Castelo do Piaui, no ano de 2021, mesmo possuindo Procuradora do
Município nomeada para exercer tais atividades;
DETERMINANDO-SE:
A AUTUAÇÃOdo presente procedimento no SIMP adotando-se a nova
nomenclatura;
O ENCAMINHAMENTOde cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para
conhecimento, conforme determina o art.
6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
O ENVIO da presente portaria de conversão, em formato word, para publicação no DOEMP/PI, visando amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí, dando- lhe ciência da conversão da Notícia de Fato em Procedimento
Preparatório e requisitando, no prazode 10 (dez) dias úteis, que se manifeste sobre a necessidade de contratação de ambos os escritórios de
advocacia acima mencionados (Josino Ribeiro Neto e Carvalho Oliveira) apesar de possuir Procuradora do Município nomeada e exercendo suas
funções, bem como envie cópia dos Processos Administrativos 01/2021 e 02/2021 que deu origem aos Processos de Inexigibilidade de Licitação
nº 001/2021 e 002/2021, enviando cópia integral destes últimos também.
Importante destacar que as alegações devem vir devidamente acompanhadas da documentação probatória pertinente, bem como, constitui
crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
- ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério
Público, conforme disposto no art. 10 da Lei 7.347/1985.
FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 09/2022
Objeto: Converter de Notícia de Fato nº 000456- 184/2018 no PIC 01/2022 para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela Promotoria de Justiça de Castelo do Paiuí-PI, com esteio nos arts. 127 e 129, da
Constituição Federal, c/c art. 1º e seguintes da Resolução CNMP nº 181/2017, que regulamenta a instauração de Procedimentos Investigatórios
Criminais pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO que, com fundamento nos Arts. 127, caput, e 129, incisos I, II, VIII e IX da Constituição Federal, no disposto no Art. 26 da Lei
n° 8.625/93 (Lei Orgâ- nica Nacional do Ministério Público), no Art. 8° da Lei Complementar n° 75/93 e no Art. 37 da Lei Complementar n° 12/93
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), I compete ao Ministério Público a instauração de procedimentos de investigação para
apurar fatos criminosos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Investigatório Criminal é o instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido
pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública,
servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal (art. 1º, caput, Resolução. 181, de 07
de agosto de 2017 - CNMP e
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Resolução n° 02/2008-CPJ, de 12 de agosto de 2008);
CONSIDERANDO que o teor da Resolução n° 13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, e a Resolução n° 02/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, regulamentou o Art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
disciplinando, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, as investigações criminais conduzidas diretamente por Promotor de Justiça;
CONSIDERANDO Notícia de Fato nº 000456-184/2018 instaurada a partir do encaminhamento do Auto de Infração nº9166940-E, o qual solicita a
adoção das providências cabíveis no que pertence a apuração do crime praticado pelo(s) representante(s) da empresa JOSELINA RODRIGUES
DA SILVA (CNPJ 11509.570/0001-28), conforme provas acostas aos autos, DETERMINO:
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato n° 000456-184/2018 em Procedimento Investigatório Criminal (PIC - n° 01/2022), para apurar os fatos relatados
visando o possível ajuizamento de ação penal ou arquivamento das peças na forma da lei, determinando que:
a publicação da presente Portaria no Diário da Justiça do MPPI;
remeta-se cópia desta Portaria à Excelentíssimo Procuradora-Geral de Justiça, nos termos do Art. 5° da Resolução n° 13 do CNMP e do Art. 3°, §
2° da Resolução n° 02/2008 — CPMPPI;
remeta-se por meio de oficio cópia desta Portaria ao CAOCRIM/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6°, §1°, da Resolução n°
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Seja expedido ofício à Junta Comercial do Piauí requisitando informações sobre representantes e sócios da empresa JOSELINA RODRIGUES
DA SILVA (CNPJ 11509.570/0001- 28) no período de 2015 à 2018.
Expeçam-se os atos necessários.
Castelo do Piauí, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório SIMP º 000208-184/2017
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, em 18 de julho de 2017, com o propósito de apurar denúncia recebida por meio do Disque 100 da
Ouvidoria do Ministério Público Estadual, relatando que as crianças Ednaldo, Edlane, Railson e Maria Clara, do Povoado Simpatia, eram
negligenciadas pela diretora da Escola Municipal Deusdete Sotero Gomes, pelo Prefeito e pela Secretaria de Educação de Juazeiro do Piauí no
ano de 2017.
Ato contínuo, este Órgão Ministerial determinou a expedição de ofício à Prefeitura solicitando informações e documentos de como estava sendo
realizado o transporte escolar dos menores, como também ao Conselho Tutelar de Juazeiro do Piauí solicitando a oitiva dos menores e de seus
genitores, indagando sobre tais fatos.
Os genitores das crianças Raylson Rodrigues Lopes, 11 anos, e Maria Clara Alves da Silva, 09 anos, relataram ao Conselho Tutelar que as
crianças estudavam na E.M. Desudette Sotero Gomes, localizada no povoado Simpatia, zona rural do município, a qual fica a uma distância de
15 km da residência destas e que o transporte disponibilizado pela Prefeitura era uma motocicleta, que leva as duas crianças saindo de casa às
12:00 horas e retornando às 17:30 horas, havendo um acordo com o pessoal responsável pelo transporte, em razão das más condições das
estradas, sendo que no primeiro semestre o transporte seria uma moto e após o período chuvoso, o Departamento de Obras faria o conserto das
estradas e a Prefeitura disponibilizaria um carro para o transporte dos alunos. Afirmam ainda que a estrada já foi consertada, estando
aguardando o envio do transporte.
Já o genitor de Antônio Edinaldo dos Santos, 14 anos, e Erilane dos Santos, 16 anos, relatou que os filhos hoje moram no povoado Simpatia, que
fica mais próximo do colégio e a rota possui ônibus escolar, mas que até maio de 2017, o transporte escolar não chegava até sua
residência e ele recebia um valor de R$ 200,00 reais pago pela Prefeitura para que fosse feito o transporte dos alunos em sua moto.
A Secretária de Educação, em resposta ao Ofício Ministerial, narrou que à época que a denúncia foi formulada realmente existiam problemas no
transporte escolar, cuja rota passava muito longe da casa das crianças e que as residências ficavam em lugares de difícil acesso que não
permitia a passagem dos veículos, mas que os problemas já foram solucionados conforme acordo firmado com os pais. Anexou aos autos a lista
de frequência das crianças comprovando sua presença às aulas.
Expirado o prazo da Notícia de Fato, esta foi convertida em Procedimento Preparatório, ao tempo em que o Parquet determinou a expedição de
ofício ao Conselho Tutelar para comprovar se o problema já fora resolvido, tendo, bem como à Prefeitura para que informasse como está sendo
realizado o transporte escolar das crianças e enviasse a documentação dos veículos, rotas, relação de condutores e CNHs, sendo todos os
ofícios atendidos.
Conclusos os autos para análise.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se pelos relatórios do Conselho Tutelar, bem como pelas informações e documentos apresentados pela
Secretaria de Educação, que o problema do transporte escolar foi pontual e já fora resolvido pela administração pública, sendo o transporte
escolar realizado por veículos adequados e motoristas habilitados, não havendo necessidade de propositura de Ação Civil Pública ante a perda
de objeto da presente investigação.
A administração Pública também informou que no momento em que prestava as informações, as aulas presenciais estavam suspensas em razão
da COVID-19, mas que estavam enviando atividades pedagógicas não presenciais para que as crianças continuassem seu aprendizado de forma
remota e assim que liberado o retorno das aulas presenciais, as rotas de transporte escolar seriam reativadas.
Vê-se pelo relatório do Conselho Tutelar que o município dava às famílias uma ajuda de custo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês
para que fosse colocado de gasolina nas motos a fim de fazer o transporte das crianças à escola. Em que pese este não ser o método temporário
adequado para resolução daquela situação pontual, este Órgão Ministerial não vislumbra a ocorrência de ato de improbidade administrativa.
Segundo as inovações trazidas pela lei 14.230/2021, que alterou a LIA, para configuração do ato de improbidade administrativa deve-se
configurar o elemento subjetivo dolo, 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.
In casu, em decorrência da dificuldade de acesso, os ônibus escolares não tinham como estender sua rota até a residência dos alunos, bem
como não havia como fazer a abertura de estradas naquele momento em razão do período chuvoso, tendo a administração pública repassado
tais valores como ajuda de custo, que realmente correspondem aos gastos mensais com combustível para transporte e que foram empregados
no transporte, haja vista que as crianças compareceram as aulas, conforme faz prova a lista de presença anexada aos autos.
Vê-se neste caso, muito mais uma situação de inabilidade do que uma intenção de favorecimento a particular.
Ex positis, o Ministério Público manifesta-se pelo arquivamento do presente Procedimento Preparatório, com fulcro no art. 10 da Resolução nº
23/2007 do CNMP, após passar pelo crivo do Conselho Superior do Ministério Público.
Sendo assim, determino as seguintes providências:
ENVIOde cópia da presente Promoção de arquivamento, em formato word, para publicação no DOE MPPI, cientificando os interessados;
ENVIOde cópia da presente decisão à Ouvidoria do MPPI para que tome
ciência.
Transcorrido o prazo de recurso, REMETAM-SEos autos ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação da Promoção de
arquivamento.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
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Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
SIMP 000066-184/2017
PORTARIA Nº 07/2022PROCEDIMENTOPREPARATÓRIO(PP)nº03/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato (NF) sob o SIMP 000066- 184/2017, para apurar denúncia de contratação pelo município de
Buriti dos Montes, durante a gestão do Prefeito José Valmi Soares, da empresa Monte Serrat Comercial LTDA, registrada em nome do laranja
Antônio Francisco Ferreira Torquato, e posteriormente da empresa Louana Casa e Construção, ambas pertencentes ao filho do Prefeito, José
Valmir Soares Segundo;
CONSIDERANDOo exaurimento do prazo da Notícia de Fato, existindo, ainda, a necessidade de adoção de diligências preliminares
indispensáveis ao esclarecimento do caso;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório (PP) para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º
dessa Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
RESOLVE:
CONVERTERa presente Notícia de Fato no PROCEDIMENTOPREPARATÓRIO (PP) Nº 03/2022 registrado e autuado no SIMP sob o nº
000066-184/2017, com fundamento no artigo 2º, §7º, da Resolução (Res.) n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos
artigos 8º e 38 da Res. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), bem assim à luz da Lei n.° 7.347/95, com o propósito
de apurar representação subscrita por Orlando Vilela de Araújo, Presidente do Partido Democratas de Buriti dos Montes denunciando contratação
pelo município de Buriti dos Montes, durante a gestão do Prefeito José Valmi Soares, da empresa Monte Serrat Comercial LTDA, registrada em
nome do laranja Antônio Francisco Ferreira Torquato, e posteriormente da empresa Louana Casa e Construção, ambas pertencentes ao filho do
Prefeito, José Valmir Soares Segundo;
DETERMINA-SE:
A AUTUAÇÃOda presente NF em Procedimento Preparatório, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
O ENCAMINHAMENTOde cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
O ENVIO da presente portaria de conversão, em formato word, para publicação no DOEMP/PI, visando amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A REALIZAÇÃOde busca no Sistema SAGRES do Tribunal de Contas do Estado do Piauí pelos valores pagos às empresas Monte Serrat e
Louana Casa e Construção durante os anos de 2013 a 2020 (mandato de José Valmi Soares).
FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
SIMP 000305-184/2017
PORTARIA Nº 06/2022PROCEDIMENTO DE INQUÉRITO CIVIL(PIC)nº01/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDOque foi instaurada Notícia de Fato (NF), posteriormente convertida em Procedimento Preparatório sob o SIMP 000305184/2017, para apurar denúncia de
desvio de finalidade de maquinário do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, mais especificamente um caminhão basculante do tipo
caçamba, usado pelo particular Ariosvaldo Lima Monte, em obra privada e com consentimento do então Secretário de Obras e Infraestrutura do
Município de Castelo do Piauí, no ano de 2017, Raimundo Nonato de Sousa Mineiro;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 1º da Resolução CNMP nº 23/2007, "O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado
para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais"
CONSIDERANDOo exaurimento do prazo do Procedimento Preparatório, existindo, ainda, a necessidade de continuidade do presente
procedimento para fim de propositura de Acordo de Não Persecução Cível, uma vez que detectada a existência de ato de improbidade
administrativa de menor gravidade;
CONSIDERANDO que o art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução nº 23/2007 do CNMP estabelece que "§6º O procedimento preparatório deverá ser
concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável. § 7º Vencido este prazo, o
membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil."
RESOLVE:
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório no INQUÉRITO CIVILPÚBLICO n º 01/2022 registrado e autuado no SIMP 000305184/2017, com fundamento no artigo 2º, §7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com o propósito de
regularizar o procedimento expirado e ofertar Acórdo de Não Persecução Cível em favor dos investigados.
DETERMINANDO-SE:
A AUTUAÇÃOdo presente procedimento em Inquérito Civil Público, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
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O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
(CPJ/PI);
O ENVIO da presente portaria de conversão, em formato word, para publicação no DOEMP/PI, visando amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
Conluídas as digiligências, FAÇAM-MEOSAUTOSCONCLUSOSpara confecção da minuta de acordo, intimação dos réus e designação de
audiência extrajudicial conforme disponibilidade de agenda.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI22391
NOTÍCIA DE FATO nº 108/2021
SIMP Nº 001067-161/2021
Visto em correição.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de
fato, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de notícia de fato instaurada em razão de Manifestação n° 3557/2021, encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, mantido sigilo dos dados
pessoais do Noticiante, no qual relata suposta prática de nepotismo nos quadros funcionais do Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI com a
nomeação de Francisco Silva Carvalho, cunhado do vereador Jobevan Abreu, aliado do atual prefeito municipal, para cargo comissionado de
Ger. de poços e equip. GE na Administração Municipal, ID. 34162651.
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 1720/2021, solicitou-se ao Município de Morro do Chapéu esclarecimentos sobre os fatos
narrados na manifestação, bem como cópias dos contracheques dos últimos três meses de titularidade de Francisco Silva Carvalho, informações
sobre a natureza jurídica do cargo ocupado, qualificação técnica do servidor e se o sr. Jobevan Abreu exercia alguma função junto à
Municipalidade (ID 34191885).
Solicitou-se, por sua vez, certidão de nascimento do sr. Jobevan Abreu e certidão de casamento do sr. Francisco Silva Carvalho, conforme ofícios
n° 1721/20221 e 1722/2021, ID. 34344778 e 34344787.
Em resposta, o Município de Morro do Chapéu do Piauí e demais requeridos encaminharam os documentos solicitados, os quais
seguem nos IDs. 34364665, 34364745 e 34652832.
É o relatório.
Fundamento.
Conforme se extrai do presente procedimento, Francisco Silva há bastante tempo exerce o cargo Ger. de poços e equip. GE e vem
sempre sendo reconduzido para sua função apesar da cíclica mudança na gestão municipal, o que denota sua competência e
capacidade técnica para o exercício do cargo em comissão por ele ocupado.
Ademais, além do lapso temporal demonstrar inexistir influência para a nomeação deste, corrobora para a ausência de privilégio em
face do parentesco, a qualificação técnica do servidor para o exercício do cargo.
Desta feita, o referido servidor possui qualificação técnica especializada diante da formação em Bombeiro Hidráulico, vide Documento ID:
34652832, doc. 4569801.
Ainda, cumpre salientar que o sr. Francisco não possui subordinação direta ao seu cunhado, tampouco relação de parentesco com a autoridade
nomeante ou, ainda, com autoridade com ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante, que ocasionaria em situação de
nepotismo.
Desta forma, entende-se que dos atos narrados no procedimento, não se visualiza a ocorrência de ato de improbidade, especialmente quanto a
ausência de comprovação do elemento subjetivo, ou seja, a existência de dolo, mesmo que o dolo genérico, capaz de provar que a nomeação do
servidor Francisco Silva Carvalho tenha sido para atender interesses pessoais da autoridade nomeante ou, ainda, com autoridade com
ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante, que ocasionaria em situação de nepotismo.
Ex positis, promovo o ARQUIVAMENTO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO, nos termos do art. 4°, I da Resolução nº 174/2017 do CNMP,
determinando o que segue:
Deixo de notificar o noticiante em razão da presente denúncia ter sido realizada com opção de sigilo de suas informações pessoais.
Comunique-se à Ouvidoria do Ministério Público, via e-mail institucional, encaminhando cópia da presente decisão, para fins de conhecimento e
remessa de seus termos ao Reclamante.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, qual seja 10 (dez) dias úteis, certifique a Secretaria tal circunstância.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento da notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento eletrônico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente despacho ao destinatário.
Esperantina (PI), datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI
Procedimento Administrativo nº 17/2019
SIMP nº 000970-161/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Notícia de Fato nº 104/2018 e posteriormente convertido em Procedimento
Administrativo nº 17/2019, por meio da portaria nº 23/2018 (fls. 02/05), o qual tem como assunto apurar suposto dano ambiental no Parque
Ecológico do Urubu em Esperantina/PI.
O presente procedimento originou-se mediante termo de declarações de Daniel Portugal Couto, o qual relata, em síntese, que os proprietários de
barracas invadiram a área de preservação ambiental do Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, ocasionando danos ambientais.(fls. 08/16).
Notificado para apresentar documentos comprobatórios mínimos dos danos ambientais apontados no termo de declarações, o noticiante
apresentou fotos consignadas as fls. 24/27-v.
Em sede de diligências inciais, por meio do ofício nº 507/2018, solicitou-se ao município de Esperantina informações sobre projeto em parceira
com o Estado do Piauí para obras de urbanização da área do Complexo da Cachoeira do Urubu, notadamente no que diz respeito a construção e
modernização das barracas existentes (fl. 32).
Em resposta, por meio do ofício nº 344/2018, o município esclareceu que a manutenção e fiscalização é de competência do Estado do Piauí,
através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), bem como a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), nos termos do
Página 49

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1056 Disponibilização: Terça-feira, 15 de Março de 2022 Publicação: Quarta-feira, 16 de Março de 2022

Decreto nº 9.736/97 (fls. 36/53).
Com o intuito de instruir o feito, mediante ofício nº 84/2019, solicitou-se a Semar informações quanto a projeto de modernização da área do
Complexo da Cachoeira do Urubu, notadamente à construção e/ou modernização das barracas existentes; as ações administrativas e
fiscalizatórias em relação a ocupação do espaço do parque por barracas, a fim de resguardar a proteção ambiental e as medidas implementadas
para garantir a segurança e conservação da passarela elevada que se encontra sobre as águas do rio.
Ofício SEMTMA nº 005/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Esperantina, acostado as fls. 62/71, apontando os
diversos problemas estruturais no Parque Ecológico do Urubu.
Em atenção ao solicitado por este Órgão Ministerial, por meio do ofício nº 0339/19, a Semar esclareceu que a gestão do Parque
Ecológico da Cachoeira do Urubu está sob a alçada do município de Esperantina, conforme instrumento de convênio firmado entre a
Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI) e a referida municipalidade (fl. 73).
Diante de tais informações solicitou-se a EMGERPI informações sobre obras de conservação e/ou melhorias em execução no Parque
Ecológico Cachoeira do Urubu em Esperantina (fl. 81).
Ofício nº 586/2019 da Secretaria de Estado e Turismo esclarecendo que há projeto que contempla a construção de área social e de lazer
para os turistas e público em geral, com finalidade de modernização do complexo ecológico, seguindo as especificações técnicas, com
a regularização das ocupações dos espaços (fls. 84/85).
Em resposta ao solicitado por esta Promotoria de Justiça, por meio do ofício nº 675/2019, a EMGERPI esclareceu não possuir obra de
conservação ou melhoria em execução no parque ecológico do urubu (fl. 90).
Ofício nº 675/2019 encaminhado pela Setur, o qual apresenta cronograma físico e financeiro atualizado a obra de modernização do Complexo
Cachoeira do Urubu (fls. 104/106).
Parecer técnico nº 18/2020 da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí as fls. 131/139.
Ato contínuo expediu-se o ofício nº 279/2020 ao município de Esperantina requisitando informações quanto aos proprietários dos
estabelecimentos e casas que se encontram na área objeto da perícia realizada, bem como cópias as respectivas autorizações e licenças para
construção e funcionamento local (fl. 143).
O município de Esperantina, por meio do ofício nº 241/2020, esclareceu que os proprietários dos estabelecimentos e casa não foram autorizados
pelo Poder Público Municipal a construir qualquer tipo de edificação, inexistindo requerimentos, autorizações e licenças para construção e
funcionamento do local em questão (ID nº 31575605).
Sucessivamente, requisitou-se a Setur informações quanto as medidas administrativas e fiscalizatórias que serão adotadas em relação à
ocupação irregular no Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, a fim de dirimir os danos ambientais, bem como que fosse encaminhado
cronograma de execução das obras de modernização, apontando a fase de execução que se encontra a reforma e o prazo para conclusão.
A Setur requereu dilação de prazo para resposta ao ofício supramencionado. Solicitação de prazo concedida, conforme despacho de ID nº
32266939.
Certidão de ID nº 34748967 constatando o decurso do prazo concedido a Setur sem resposta ao solicitado.
Eis o relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, e à vista da imprescindibilidade de reiterar as requisições
realizadas, DETERMINO, com fulcro no art. 11 da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 174/2017 a PRORROGAÇÃO do prazo
de conclusão deste procedimento por mais 01 (um) ano
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoma), com cópia
do presente despacho.
Encaminhe-se a presente decisão ao setor competente para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, certificadas nos autos, volte-me concluso.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
NOTÍCIA DE FATO nº 107/2021
SIMP Nº 001065-161/2021
Visto em correição.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de
fato, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de notícia de fato instaurada em razão de Manifestação n° 3557/2021, encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, mantido sigilo dos dados
pessoais do Noticiante, no qual relata suposta prática de nepotismo nos quadros funcionais do Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI com a
contratação temporária de Jucelia Rodrigues de Abreu, irmã do vereador Jobevan Abreu, aliado do atual prefeito municipal, para cargo de
Professora Substituta na Administração Municipal, ID. 34162467.
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 1717/2021, solicitou-se ao Município de Morro do Chapéu esclarecimentos sobre os fatos
narrados na manifestação, bem como cópias dos contracheques dos últimos três meses de titularidade de Jucelia Rodrigues de Abreu,
informações sobre a natureza jurídica do cargo ocupado, qualificação técnica da servidora e se o sr. Jobevan Abreu exercia alguma função junto
à Municipalidade (ID 34344472).
Solicitou-se, por sua vez, certidão de nascimento do sr. Jobevan Abreu e da sra. Jucelia Rodrigues de Abreu, conforme ofícios n° 1718/2021 e
1719/2021, ID. 34344484 e 34344494.
Em resposta, o Município de Morro do Chapéu do Piauí e demais requeridos encaminharam os documentos solicitados, os quais
seguem nos IDs. 34364899, 34364964 e 34652592.
É o relatório.
Fundamento.
Conforme se extrai do presente procedimento, Jucelia Rodrigues de Abreu há bastante tempo exerce o cargo de professora substituta
e vem sempre sendo reconduzido para sua função apesar da cíclica mudança na gestão municipal, o que denota sua competência e
capacidade técnica para o exercício do cargo por ela ocupado.
Ademais, além do lapso temporal demonstrar inexistir influência para a nomeação deste, corrobora para a ausência de privilégio em
face do parentesco, a qualificação técnica da servidora para o exercício do cargo.
Desta feita, a referida servidora possui qualificação técnica especializada diante da formação superior nos cursos de Licenciatura Plena em
Pedagogia e Licenciatura em Artes Visuais, vide Documento ID: 34652592, doc. 4569613.
Ainda, cumpre salientar que a sra. Jucelia Rodrigues de Abreu não possui subordinação direta ao seu irmão, tampouco relação de parentesco
com a autoridade nomeante ou, ainda, com autoridade com ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante, que ocasionaria
em situação de nepotismo.
Desta forma, entende-se que, dos atos narrados no procedimento, não se visualiza a ocorrência de ato de improbidade, especialmente quanto a
ausência de comprovação do elemento subjetivo, ou seja, a existência de dolo, mesmo que o dolo genérico, capaz de provar que a nomeação da
servidora Jucelia Rodrigues de Abreu tenha sido para atender interesses pessoais da autoridade nomeante ou, ainda, de autoridade com
ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante, que ocasionaria em situação de nepotismo.
Ex positis, promovo o ARQUIVAMENTO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO, nos termos do art. 4°, I da Resolução nº 174/2017 do CNMP,
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determinando o que segue:
Deixo de notificar o noticiante em razão da presente denúncia ter sido realizada com opção de sigilo de suas informações pessoais.
Comunique-se à Ouvidoria do Ministério Público, via e-mail institucional, encaminhando cópia da presente decisão, para fins de conhecimento e
remessa de seus termos ao Reclamante.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, qual seja 10 (dez) dias úteis, certifique a Secretaria tal circunstância.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento da notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento eletrônico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente despacho ao destinatário.
Esperantina (PI), datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI22392
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 01/2021 - SIMP nº 000227-201/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Visto em Correição interna.
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO decorrente de Notícia de Fato consistente em Ofício n° 01/2019, encaminhado pelo Sr. Arionaldo
Marques de Sousa, que relata, em síntese, falta de transparência em razão da omissão de colocação de placa da empresa que realiza a obra da
Prefeitura Municipal de Cristino Castro, localizada ao lado do Banco do Brasil, no centro da cidade.
Certidão (ID. 32519365) informando queo Município de Cristino Castro, na pessoa de seu representante, não tomou conhecimento acerca da
representação formulada, posto que o ofício não foi expedido.
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal de Cristino Castro/PI (ID. 32580945).
Juntada de notícia acerca da inauguração da obra da Prefeitura Municipal de Cristino Castro, objeto deste procedimento (ID. 34751703).
Vieram-me os autos (ID. 34751946).
Mister esclarecer que o objeto deste procedimento consiste em investigar a omissão de colocação de placa da empresa que realiza a obra da
Prefeitura Municipal de Cristino Castro localizada ao lado do Banco do Brasil, no centro da cidade.
Ocorre que, conforme se infere da notícia juntada ao ID. 34751703, a obra da prefeitura já foi concluída e teve inauguração pelo gestor à
época no dia 14 de agosto de 2020. Desta forma, entendemos que houve a perda do objeto do presente procedimento, sendo
desnecessário seu prosseguimento.
Ademais, não é possível verificar dos autos indícios mínimos da suposta irregularidade, tampouco de dano ao erário municipal, sendo
injustificável e desrazoável, nessa contextura, manter a presente investigação.
Em razão do exposto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, submetendo-o à apreciação do Egrégio Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí (art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público).
Publique-se.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 15 de março de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO - PI22393
PORTARIA Nº 12/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, no uso das atribuições previstas no
art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto no art. 129, III e 225 da Constituição Federal e no art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, e:
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 225, caput da Constituição Federal de 1988, e art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129, II);
CONSIDERANDO que o artigo 3º, inciso III, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, conceitua poluição como sendo a degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente ... (a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população",
(b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ...., (e) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
CONSIDERANDO que a atividade de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos é considerada efetiva ou potencialmente poluidora,
dependendo a sua localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação, dependerá de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente - art. 2º, caput e § 1º, da Resolução CONAMA nº 237/97;
CONSIDERANDO que o art. 47, II, da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece que são proibidas as
seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de
mineração;
CONSIDERANDO que entre os possíveis impactos ambientais dessa atividade compreendem-se a poluição do solo e a possível contaminação
das águas subterrâneas, pela infiltração de líquidos percolados e de chorume (líquido resultante da decomposição dos resíduos) que, ao não
serem coletados, drenados e tratados, infiltram pelo solo desprotegido, alcançando os lençóis subterrâneos de água, comprometendo sua
qualidade ambiental;
CONSIDERANDO que, visando a reverter esses fatos, há diversas formas de se obter o tratamento e destinação ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos urbanos, como a reciclagem, compostagem, incineração, criação de centros de triagens ou construção e operacionalização de
aterros sanitários, tudo isso de acordo de com o volume de lixo produzido e a realidade de cada Município;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54 da Lei nº 12.305/2010, "a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser
implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos
ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade
econômico-financeira", admitindo-se, nesse último caso, prazos diferenciados1;
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CONSIDERANDO que a prestação do serviço público de gerenciamento de resíduos sólidos é de titularidade do Município, conforme art. 30, V,
da Constituição Federal, que impõe aos Municípios a organização e prestação, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, dos
serviços públicos de interesse local, incluindo-se aí o saneamento básico, que contempla o tratamento dos resíduos urbanos;
RESOLVE instaurar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 04/2022 com vistas a adotar as providências para a erradicação do lixão no
Município de Lagoa do Piauí-PI e, em seguida, as relacionadas à recuperação da área degradada e instalação e operação das atividades
de disposição final ambientalmente adequada em outro local devidamente licenciado,
DETERMINANDO:
1. o registro e autuação da presente Portaria;
a remessa eletrônica do extrato desta Portaria ao setor competente para fins de publicação no Diário Eletrônico;
3. a expedição de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente comunicando a instauração do feito, anexando-se cópia
desta portaria;
4. expedição de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lagoa do Piauí-PI, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, informações
acerca da existência de cooperativas ou associações que congreguem catadores de lixo, com atuação direta no local de disposição final de
resíduos do Município de Lagoa do Piauí/PI ou que promovam o reaproveitamento ou reciclagem dos resíduos urbanos coletados no Município.
Fica designada a servidora Maria do Carmo Arcanjo Silva lotada nesta Promotoria de Justiça, para secretariar o feito.
Conclusos, retornem os autos.
Demerval Lobão, 15 de março de 2022.
(assinado eletronicamente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça
1. I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de
Desenvolvimento (Ride) de capitais;
II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios
cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes;
III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e
IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ - PI22394
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2022
SIMP 000493-177/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal, bem como no artigo 36, inciso IV, alínea c da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo
201, inciso V; art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64, constituindo
reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo nesse sentido,
instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco, envolvendo
crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o FIA, sendo fundo especial regido pela Lei Federal nº 4.320/64 deve ser constituído por lei e regulamentado por ato do
Poder Executivo, sendo necessária à sua inscrição na Receita Federal como Fundo Público (Instrução Normativa Receita Federal nº 1143/2011),
devendo o mesmo possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ);
CONSIDERANDO que a Resolução nº 137, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dispõe sobre os parâmetros para a
criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA deve ser mantidos com recursos do Poder Público e de outras
fontes, sendo essencial para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente nos municípios.
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 260, 4º que o Ministério Público determinará, em cada
Comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos;
CONSIDERANDO ainda que a necessidade de criação de unidade orçamentária especifica para o Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente no orçamento municipal, o que possibilita transparência na aplicação e destinação de recursos;
CONSIDERANDO a necessidade de destinação de recursos públicos do Orçamento Público ao fundo municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de acordo com o Plano de Ação e Aplicação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo (PA) nº 31/2021, cujo objeto trata-se de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas
municipais quanto à regularização e fomento dos FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FIA), no
MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ;
CONSIDERANDO que no curso do PA, conforme razões colacionadas no id. 4183490, foi enviada minuta de TAC ao Prefeito Municipal e ao
Presidente do CMDCA para que se manifestassem sobre o interesse em celebrar o TAC, propondo, na oportunidade, contrapropostas ao acordo
a serem analisadas pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO que ambas as partes instadas a se manifestar quedaram-se inerte, conforme certidões acostadas nos autos;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Sr. FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA, Prefeito Municipal de Novo Oriente do Piauí e ao Sr. JOSÉ DA CRUZ SOARES, Secretário
Municipal de Assistência Social e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) daquela circunscrição,
que ADOTEM as medidas necessárias para criação/regularização do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Oriente do Piauí
dentre as quais:
Criação por lei (se não houver fundo criado), e regulamentação, por meio de Decreto Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias;
Inscrição do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como fundo público municipal junto à Delegacia Regional da Receita
Federal, no prazo de 30 (dias) após a regulamentação;
Criar a Conta bancária para o FIA municipal, no prazo 30 (trinta dias), após a regularização do CNPJ;
Cadastrar, após realizada as etapas anteriores, o FIA junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para a sua inclusão no
programa de Imposto de renda de 2022, possibilitando-se a percepção de doação do imposto de renda;
Destinar recurso orçamentário ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Oriente do Piauí na Lei Orçamentária
Anual, de acordo com o Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Ao CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ que ELABORE,
no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Ação e Plano de Aplicação, para ser incorporado à lei orçamentária municipal.
À Secretaria do Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí, DETERMINO o ENCAMINHAMENTO de cópia da presente
Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI
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(DOEMPPI), visando o amplo controle social, via e-mail institucional, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude
(CAODIJ), em arquivo editável (word etc.), bem como ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), assinado eletronicamente, para
conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da presente RECOMENDAÇÃO aos autos do PA nº 31/2021 - SIMP 000493-177/2021.
Cumpra-se, com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR -PI22395
OFÍCIO N.º 488/2022.0072-435/2022/SURCM-MPPI
SIMP: 000072-435/2022
Campo Maior, 15 de março de 2022.
Ao Senhor
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA
Diretor do Serviço Autônomo de Aguá e Esgoto de Campo Maior/PI
Assunto: Solicitação de Informações.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, DE ORDEM do Exmo. Sr. Promotor de Justiça Dr. Ricardo Lúcio Freire Trigueiro, Promotor Substituto respondendo pela 3ª
Promotoria de Justiça no Município de Campo Maior/PI, comunico V. Ex.ª sobre a existência da Notícia de Fato SIMP 000072-435/2022,
instaurado e em trâmite nesta Promotoria de Justiça com base em Atendimento ao Público em virtude da ausência de aprovação em concurso
público precedente à admissão de trabalhador.
Face ao exposto, com base no art. 5°, IX, do Ato PGJ/PI n° 931/2019, ENCAMINHO a V. Ex.ª cópia da portaria exarada no ICP em tela, por meio
do qual solicita-se a remessa, no prazo de 10(dez) dias corridos, do(s) seguinte(s) documentos/informações, que deverão ser enviados por
meio eletrônico em formato PDF, através do e-mail: surcampomaior@mppi.mp.br:
1. Cópia digital de relatório contendo todos os pagamentos realizados pela autarquia em favor de Antônio de Oliveira Siqueira (CPF 035.254.69306), bem como notas de empenho e ordens de pagamento, se houver; ii) informações sobre a natureza do vínculo mantido com Antônio de
Oliveira Siqueira; e iii) informações sobre os fatos noticiados.
Sem mais nada para o momento, reitero os votos de admiração e estima por V. Ex.ª.
Atenciosamente,
ESAÚ CRUZ VAZ DA COSTA
Técnico Ministerial, Mat. - 389.
PATAC nº 003/2021.000029-063/2021
DECISÃO
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o cumprimento da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº
0802533-42.2020.8.18.0026, que condenou o Estado do Piauí: a) "a obrigação de fazer, consistente no dever de manter o prédio da Delegacia de
Polícia Civil de Campo Maior em regularidade quanto ao cumprimento das condições mínimas necessárias para as instalações de segurança
contra incêndio e pânico junto Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, conforme o disposto na Lei Ordinária Estadual nº 5.483/2005 e no
Decreto nº 17.688/2018, observados os lapsos temporais delimitados na fundamentação desta sentença; e b) a obrigação de não fazer,
consistente no dever de não utilizar as celas do antigo prédio da Delegacia de Polícia de Campo Maior para a custódia de pessoas, devendo
alocar eventuais presos na cela de contenção existente na sede daquele órgão até o ingresso daquelas no sistema penitenciário estadual SEJUS/PI".
A Secretaria de Segurança Pública informou que "a Coordenação de Engenharia desta SSP-PI alterou o projeto básico de ampliação do
complexo para construção de celas e salas de contenção, bem como estão sendo concluídos os projetos complementares para dar
prosseguimento ao processo licitatório" (Doc. 4233193).
Juntou-se aos autos Atestado de Regularidade - ARCB, emitido pelo Corpo de Bombeiros no dia 09/02/2022, com validade até o dia 09/02/2023
(Doc. 4568192, fl. 16).
É o que importa relatar. Vieram os autos.
Analisando a documentação acostada aos autos, não se observa qualquer descumprimento às decisões judiciais exaradas nos autos do
processo referido.
Tem-se, com isso, o esvaziamento do objeto do presente. Ademais, eventual descumprimento da sentença referida poderá ser objeto de
cumprimento judicial ou de novo procedimento administrativo.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVOo presente PA, pois ausente justa causa para o seu prosseguimento.
Publique-se em DOEMP.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
PATAC n° 005/2020.000016-308/2019.
DEC I S Ã O
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o fim de colher elementos que denotem o cumprimento das obrigações assumidas pelo
Município de Campo Maior no TAC nº 006/2016, levado a homologação nos autos da ação nº 0001943- 40.2016.8.18.0026, que tem como objeto
a adoção de providências municipais em relação ao procedimento de arrecadação de imóveis abandonados no Município de Campo Maior,
regulamentado pela Lei Municipal nº 009/2013.
Chegou ou conhecimento deste órgão ministerial a informação da existência de imóvel abandonado no Município de Campo Maior, sito à Rua
Benjamin Constant, nº 700, Centro, bem como potencial inércia da Administração Pública na tomada de providências.
Em sua manifestação, o Município de Campo Maior informou que o imóvel em questão se encontra com débitos fiscais quitados, impossibilitando
sua arrecadação pelo município de Campo Maior, com base na Lei Ordinária Municipal nº 009/2013, posto que um dos documentos que deve
instruir o processo administrativo é uma certidão positiva de ônus fiscais, conforme Art. 2º, parágrafo único, inciso IV da supracitada legislação.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático. Os métodos autocompositivos de resoluções
de controvérsias, conflitos e problemas e se destinam a simplificar, desburocratizar e informalizar os relacionamentos sociais e jurídicos. A busca
pela solução consensual vem se destacando como um meio eficiente para resolver uma relação conflituosa.
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A possibilidade de arrecadação de imóveis abandonados está amparada, primeiramente, nos direitos fundamentais e diretrizes urbanísticas
constitucionais, regulamentadas pelo Estatuto da Cidade, mas sua previsão específica se origina do Código Civil, nos arts. 1.275 e 1.276. Em
âmbito municipal, tal instituto é regulamentado pela lei nº 009/2013.
Não obstante, conforme constatado pelo ente municipal, o imóvel localizado na Rua Benjamin Constant, nº 700, Centro, se encontra com débitos
fiscais quitados.
Assim, nesse momento mostra-se desrazoável exigir a obrigação assumida pelo Município de Campo Maior no TAC nº 006/2016, tendo em vista
a ausência de requisitos mínimos que autorizam a sua atuação face ao imóvel objeto do presente procedimento não sendo cabível, por ora,
qualquer outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos
fatos.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito ou para o ajuizamento de ação civil pública, ARQUIVOo presente
procedimento administrativo em Promotoria de Justiça.
Publique-se em DOEMP.
Cópia da presente decisão ao Município de Campo Maior.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, comunicando-se ao E. CSMP.
Baixas emSIMP. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

3.15. 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI22397
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N. 03/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, vem, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; artigos 26 e 27 da Lei Federal de n°
8.625/1993; artigos 36 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993; e artigo 1º e seguintes da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional
do Ministério Público:
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, na forma do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/1993, confere ao Ministério Público a atribuição de expedir
recomendação administrativa aos órgãos da Administração Pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e
imediata divulgação visando à melhoria dos serviços públicos de relevância pública, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis;
CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição Federal, ao afirmar que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que o poder de requisição dos membros do Ministério Público está disposto em diversas leis, nacionais e estaduais, além de
estar previsto na Constituição Federal, revelando-se irrecusável o seu cumprimento, sob pena de responsabilização dos recalcitrantes;
CONSIDERANDO que as atividades e investigações do Ministério Público se revestem de interesse público relevante, e que a ocultação e o não
fornecimento de informações e documentos pelos agentes públicos ou particulares é conduta impeditiva da ação ministerial e,
consequentemente, da Justiça, constituindo abuso de poder.
CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 75/1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e estatuto do Ministério Público
da União, prevê no artigo 8°, in verbis:
"Art. 8°. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua Competência:
(...)
II- requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta; (...)
§ 3°. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a
responsabilidade de quem lhe der causa".
CONSIDERANDO que o artigo 80 da Lei Federal nº 8.625/1993 dispõe que as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União aplicam-se
subsidiariamente aos Ministérios Públicos dos Estados.
CONSIDERANDO que não apenas as leis institucionais tratam do poder de requisição do Ministério Público, mas, também, a Lei Federal nº
7.347/1985, denominada Lei da Ação Civil Pública, outorga ao Ministério Público este poder, conforme previsão contida no artigo 8°, § 1°, do
diploma normativo referido;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 7.347/1985 tipificou como crime, consoante estabelece o artigo 10, "a recusa, o retardamento ou a
omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público, revelando-se
indiscutível o dever de resposta, a irrecusabilidade ao cumprimento das requisições expedidas pelo Ministério Público", revelando-se
indiscutível o dever de resposta, não sendo lícita a recusa ao cumprimento das requisições expedidas pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO que as requisições ministeriais não são requerimentos, mas, sim, ordens legais dirigidas aos agentes públicos, para que
se entregue, apresente ou forneça algo, daí porque seu desatendimento doloso pode configurar infração penal;
CONSIDERANDO que o Secretário de Estado da Saúde do Piauí, Florentino Veras Neto, descumpriu injustificadamente requisições expedidas
pela 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, causando prejuízo à instrução do inquérito civil nº 12/2021 - SIMP nº 000183-344/2021, que visa
"apurar representação ofertada pelo SIMEPI notificando que o SAMU encontra-se precarizado, seja nas condições estruturais, de equipamentos
e recursos humanos";
R E S O L V E:
- RECOMENDAR ao Secretário de Estado da Saúde do Piauí, Florentino Veras Neto, que:
1. Cumpra, no prazo de 30 (trinta) dias, todas as requisições expedidas por este Ministério Público, nos termos dos ofícios anexos, de forma a
colaborar com a atividade ministerial realizada no Inquérito Civil Público Nº 03/2016 SIMP: 000005-027/2016, presidido pela 12ª Promotoria de
Justiça de Teresina, sob pena de incorrer na prática do delito previsto no artigo 10 da Lei Federal nº 7.347/1985;
2. Não sendo possível, que manifeste, no prazo acima estipulado, justo motivo para não fornecer os elementos informativos e documentais
requisitados, solicitando, se for o caso, dilação de prazo para resposta, sob pena de, não havendo manifestação tempestiva, estar configurado
o crime do artigo 10 da Lei Federal nº 7.347/1985;
A contar da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente ciente da situação ora exposta e, pois, suscetível de responsabilização por qualquer evento futuro imputável à sua omissão quanto
às providências solicitadas. Por conseguinte, cabe ADVERTIR que a inobservância desta RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL serve para fins de
fixação de DOLO em eventual atuação do Parquet na esfera penal, com esteio no artigo da 10 da Lei Federal nº 7.347/1985.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público e no quadro de avisos deste órgão ministerial.
Comunique-se ao CACOP e à 12ª Promotoria de Justiça de Teresina acerca da expedição da Notificação Recomendatória em epígrafe.
Cumpra-se.
Teresina, 15 de março de 2022.
Edilsom Farias
Promotor de Justiça
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PORTARIA nº 12/2022-34ªPJ
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 01/2022-34ªPJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Representante Ministerial, titular da 34ª Promotoria de Justiça, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI da Lei
Complementar Estadual n° 12/93, 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 da CRFB);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, segundo o qual: "Art. 3º O Ministério Público, de ofício ou
mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir recomendação
objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração de normas."
CONSIDERANDO a expedição de notificação recomendatória nº 03/2022, com a finalidade de assegurar o cumprimento das requisições
expedidas por este Ministério Público, de forma a colaborar com a atividade ministerial realizada no Inquérito Civil Público Nº 03/2016 SIMP:
000005-027/2016, presidido pela 12ª Promotoria de Justiça de Teresina;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a embasar outras atividades não sujeitas
a inquérito civil, nos termos da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do cumprimento da notificação recomendatória nº 03/2022-34ªPJ-MPPI;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) Nº 01/2022, com fundamento no arts. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04
de julho de 2017, com a finalidade de acompanhar o cumprimento da notificação recomendatória nº 03/2022-34ªPJ-MPPI, DETERMINANDO-SE,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação do feito, com o devido registro no SIMP e no livro próprio;
2. Envio da portaria ao setor de publicações da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, no formato word, para a
devida publicação;
3. Comunicação da presente conversão ao CACOP/MPPI, anexando-se cópia desta portaria.
Designo os servidores lotados na 34ª Promotoria de Justiça de Teresina para atuarem como secretários deste procedimento.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
(assinado digitalmente)
Edilsom Farias
Promotor de Justiça

3.16. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI22398
PORTARIA Nº 004/2022
SIMP 000244-029/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais e legais conferidas
pelo art. 129 da Constituição da República, art. 26 da Lei 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n. 12/93, e
CONSIDERANDO que o procedimento extrajudicial SIMP 000244-029/2019 foi instaurado inicialmente como procedimento preparatório para
apurar suposta negativa de concessão do direito à redução de carga horária de trabalho a todos os servidores públicos municipais que possuem
dependentes com deficiência, vinculados à Fundação Municipal de Saúde, sendo posteriormente convertido em inquérito civil com o mesmo
objeto;
CONSIDERANDO que, no decorrer da instrução, não se evidenciou a negativa na concessão daquele direito, mas a exigência indistinta e
indevida de termo de curatela como documento obrigatório para concessão de redução de carga horária de trabalho a servidores responsáveis
por pessoa com deficiência de idade igual ou superior a 18(dezoito) anos não só no âmbito da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, mas
de toda a Administração Municipal (Poder Executivo), o que enseja o aditamento da portaria inicial para alteração do objeto da investigação, de
modo a torná-lo adequadamente delimitado;
CONSIDERANDO os fundamentos lançados na portaria que converteu o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil - Portaria nº 17/2021 (ID:
32670009);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e arts. 141 e 143, III, da Constituição do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP n. 23/2007 dispõe, no art. 4º, parágrafo único, que se, no curso do inquérito civil, novos fatos
indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá aditar a
portaria inicial;
RESOLVE:
ADITAR a Portaria n. 17/2021 desta 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 10 de março de 2021, para fazer constar como objeto do Inquérito
Civil SIMP nº 000244-029/2019"APURAR EXIGÊNCIA INDEVIDA DE TERMO DE CURATELA COMO DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA
CONCESSÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO A SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE
IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18(DEZOITO) ANOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO
DE TERESINA", ficando mantida a portaria ora aditada em seus demais termos.
DETERMINAR:
2.1. a publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
2.2. o envio de cópia desta portaria ao CAODEC e ao Conselho Superior do MPPI, por meio do sistema SEI, para conhecimento;
2.3. o cumprimento do despacho de ID: 34677075.
Cumpra-se.
Teresina, data da assinatura digital.
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

3.17. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO -PI22399
PORTARIA Nº 16/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: fiscalizar, acompanhar e garantir, à luz dos princípios da Administração Pública, a adoção de todas as medidas preventivas,
mitigadoras e assistenciais em caso de possíveis enchentes, no primeiro semestre de 2021 e no primeiro semestre de 2022, no
MUNICÍPIO DE FLORIANO, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a prevenção e garantia de
assistência aos prejudicados em caso de enchentes.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art.32, XX, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
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CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da administração pública enumerados
no caput do art. 37, da Constituição Federal, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que "os desastres representam um motivo de crescente preocupação mundial, pois a vulnerabilidade exacerbada pela
evolução da urbanização sem planejamento; o subdesenvolvimento; a degradação do meio ambiente; as mudanças climáticas; a concorrência
pelos recursos escassos; e o impacto de epidemias pressagiam um futuro de ameaça crescente para a economia mundial, a população do
planeta e para o desenvolvimento sustentável"1;
CONSIDERANDOque esse preocupante quadro fático demanda a atuação do Ministério Público Estadual, o qual deverá buscar a integração dos
órgãos ambientais, sanitários e de defesa civil, visando à adoção de medidas preventivas e mitigadoras a essa possível adversidade natural;
CONSIDERANDOque o art. 2º, caput, da Lei nº 12.608/2012, preconiza que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, e em seu § 2º, dispõe que "a incerteza quanto ao risco de desastre não
constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco";
CONSIDERANDOque a atividade de defesa civil, por se tratar de questão de segurança pública em situações de desastres, é um serviço público
essencial à coletividade, fato que enseja a supervisão direta do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas, e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.742/93;
CONSIDERANDO que os benefícios eventuais são de caráter suplementar e provisório prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de
nascimento, morte e outras situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, conforme estabelece a Lei nº 8.742/1993 - Lei
Orgânica de Assistência Social/LOAS, em seu art. 22; a Resolução CNAS nº 212/2006 e o Decreto nº 6.307/2007;
CONSIDERANDO que, ainda como decorrência das enchentes, acúmulo desordenado e indevido de águas pluviais e dos consequentes
desabrigamentos de pessoas econômica e socialmente vulnerabilizadas, impõe-se que os Municípios organizem sua rede de assistência social,
com o fito de adotar todas as medidas necessárias ao acolhimento e amparo integral às famílias atingidas pelos efeitos das chuvas, em face do
princípio da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nosarts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 25, IV, b, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 32, XX, da LC nº 12/93-PI, art. 8º,
§ 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de Procedimento Administrativo para
fiscalizar, acompanhar e garantir, à luz dos princípios da Administração Pública, a adoção de todas as medidas preventivas,
mitigadoras e assistenciais em caso de possíveis enchentes, no primeiro semestre de 2021 e no primeiro semestre de 2022, no
MUNICÍPIO DE FLORIANO, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a prevenção e garantia de
assistência aos prejudicados em caso de enchentes, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAOMA e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Expedição de ofício ao município de Floriano, via Secretaria Municipal de Infraestrutura, e ao Departamento de Defesa Civil, na pessoa
dos seus respectivos representantes legais, REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias: 1. Relatório circunstanciado informando/indicando
as medidas preventivas realizadas com o escopo de evitar possíveis enchentes/alagamentos nesta municipalidade; 2. Cópia do Plano de Ação do
ano de 2022, contemplando as medidas necessárias para prevenção de enchentes/alagamentos.
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares e expirados os prazos previstos acima, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 21 de fevereiro de 2022.
__________________________
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI
Respondendo pela 1ª PJ de Floriano/PI
1 Estudos sobre Desastres. Capacitação básica em Defesa Civil. Florianópolis: CAD UFSC, 2012. fl. 46.

3.18. 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI22400
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2022
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, 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, vem notificar o senhor RAIMUNDO MORAIS PEREIRA, CPF005.987.073-79, FILHO DE SALETE DIAS MORAIS, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0800174-97.2022.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do crime
tipificado no art. 155,§4º, I, do Código Penal(Furto qualificado).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 14 de março de 2022.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2022
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, 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, vem notificar o senhor SARA RAQUEL DOS SANTOS
CANABRAVA SOUSA, CPF-603.449.493-11, RG 3.124.095 ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/PI, FILHA DE PEDRO SANTOS CANABRAVA e
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0803282-37.2022.8.18.0140, em que a senhora incorre na prática do crime
tipificado no art. 171 do Código Penal(Estelionato).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 14 de março de 2022.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 008/2022
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, 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, vem notificar o senhor JOSÉ RIBAMAR LICAR FILHO, CPF014.938.873-00, FILHO DE JOSÉ RIBAMAR LICAR e MARIA ANAILZA COSTA BARROS, para que DECLARE SEU INTERESSE NA
REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0843948-17.2021.8.18.0140, em que o
senhor incorre na prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I e IV do Código Penal(Furto Qualificado).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 14 de março de 2022.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça

3.19. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS - PI22401
PORTARIA nº 10/2021
ProcedimentoAdministrativo001120-154/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, atravé& s da
Promotoria dé Justiça dé Alto Longa& , no uso das atribuiço6 és prévistas no art. 32, XX, da Léi Compléméntar Estadual nº 12/93, é com fulcro no
disposto no art. 129, III é 225 da Constituiça6 o Fédéral é no art. 8º, para& grafo 1º, da Léi 7.347/85;
CONSIDERANDOqué "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", énténdido éssé como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 é art. 3º, I, da Léi nº 6938/81);
CONSIDERANDOqué é& dévér do Podér Pu& blico é da colétividadé a défésa é a présérvaça6 o do méio ambiénté para as préséntés é futuras
géraço6 és;
CONSIDERANDOqué a utilizaça6 o abusiva dé aparélhos sonoros é acu& sticos ém féstas, barés, réstaurantés, casas noturnas, véí&culos
automotivos, comé& rcio ém géral, é véí&culos mo& véis dé divulgaça6 o é publicidadé, bém como ém résidé7 ncias dé particularés vém
ocasionando a importunaça6 o do sosségo dos muní&cipés;
CONSIDERANDOqué é& funça6 o institucional do Ministé& rio Pu& blico zélar pélo éfétivo réspéito dos Podérés Pu& blicos é dos sérviços dé
réléva7 ncia pu& blica aos diréitos asségurados na Constituiça6 o Fédéral, ém éspécial o diréito a9 sau& dé é ao méio ambiénté hí&gido,
promovéndo as médidas nécéssa& rias a9 sua garantia(art.129,II);
CONSIDERANDOqué o artigo 3º, inciso III, da Léi Fédéral nº 6.938, dé 31 dé agosto dé 1.981, concéitua poluiça6 o como séndo "a degradação
da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente ... (a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população", (b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas";
CONSIDERANDOqué a émissa6 o dé ruí&do qué atinja limités acima dé 85 dB(a) causa poluiça6 o sonora é auménta o risco dé
comprométiménto auditivo, ségundo a Organizaça6 o Mundial dé Sau& dé (OMS);
CONSIDERANDO igualménté qué a émissa6 o éxcéssiva é
désordénada dé sons é ruí&dos, alé&m dé problémas auditivos, podém provocar distu& rbios fí&sicos, méntais, éstréssés, é réfléxos dirétos nos
rélacionaméntos sociais, dégradando a qualidadé dé vida;
CONSIDERANDO qué a utilizaça6 o dé som méca7 nico no éstabéléciménto Mangovillé ém Altos-PI vém utilizando sonorizaça6 o méca7 nica dé
manéira abusiva, cansando a pérturbaça6 o dé sosségo da populaça6 o vizinha
CONSIDERANDOa dificuldadé das autoridadés locais dé fiscalizarém com éfétividadé o réspéito a9 norma jurí&dica, é por conséguinté, dé
zélarém péla manuténça6 o da ordém, da ségurança é da paz social;
CONSIDERANDO qué as féstas, shows é féstividadés ém géral, é éspécificaménté os féstéjos dé carnaval, ém régra, sa6 o réalizadas ém locais
abértos qué na6 o dispo6 ém dé conténça6 o apropriada do som, é sé ésténdém até& a9 madrugada ém divérsos locais;
RESOLVE :
Instaurareautuaro présénté Procédiménto Invéstigativo com o
objétivo dé apurar é réprimir na ésféra cívél a utilizaça6 o abusiva dé instruméntos
sonoros é acu& sticos por parté do éstabéléciménto Mangovillé, localizado na Av.
Francisco Raulin, no municí&pio dé Cív as séguintés providé7 ncias :
él, ém todas as suas circunsta7 ncias, é adotar
Expédir ofí&cio ao Céntro dé Apoio Opéracional dé Défésa do Méio Ambiénté - CAOMA informando a instauraça6 o do procédiménto é anéxar
co& pia da portaria;
Expédir ofí&cio a9 Sécrétaria Municipal dé Méio Ambiéntal dé Altos, réquisitando a réalizaça6 o dé vistoria no local dos fatos é élaboraça6 o dé
laudo circunstanciado, ésclarécéndo sé ha& ou na6 o émissa6 o sonora acima dos limités légais pérmitidos, bém como a réméssa da licénça
ambiéntal réspéctiva a ésté OD rgao Ministérial, no prazo dé 30 (trinta) dias;
Expédir ofí&cio a9 Sécrétaria Vigila7 ncia Sanita& ria Municipal réquisitando a co& pia da licénça sanita& ria do émprééndiménto.
Expédir ofí&cio a9 Préféitura Municipal dé Altos-PI réquisitando a réméssa dé co& pia do Alvara& dé Funcionaménto, ém igual prazo.
Encaminhé-sé co& pia da présénté portaria, ém arquivo édita& vél, ao Dia& rio Ofí&cial do Ministé& rio Pu& blico do Estado do Piauí& para fins
dé publicaça6 o.
Sirva a présénté portaria como ofí&cio. AD Sécrétaria para cumpriménto.
Altos, 08 dé março dé 2022.
DENISE COSTA AGUIAR
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Promotora de Justiç

3.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANTO DO BURITI-PI22404
Procedimento Administrativo nº 000109-234/2020 (Protocolo Eletrônico)
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo de nº 11/2020 instaurado com o escopo de acompanhar e fiscalizar as Políticas Públicas da área da
Assistência Social durante o período da Pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), no município de Tamboril do Piauí-PI.
Inicialmente, fora elaborada notificação recomendatória encaminhada à Prefeitura Municipal de Tamboril do Piauí determinando medidas
necessárias a serem tomadas para o enfrentamento da Pandemia, advertindo à referida prefeitura que fossem enviados a esta Promotoria de
Justiça os comprovantes das providências efetivamente tomadas bem como os documentos hábeis a comprovar o cumprimento da
recomendação.
A prefeitura, por meio do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, encaminhou Ofício em resposta à solicitação afirmando que, na
área social, o referido centro prestou seus serviços em articulação com os agentes de saúde de forma adaptada sendo tomadas as devidas
medidas de proteção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Afirmou que fora disponibilizado um número de telefone, dado a este
ampla publicidade na cidade, onde as equipes técnicas dão suporte às famílias acompanhadas pelo CRAS, com orientações via telefone,
esclarecendo à população todas as dúvidas dos beneficiários.
Destacou, no entanto, que mesmo com atendimento remoto via telefone, o CRAS permanece em funcionamento de segunda a quinta feira, nos
horários de 08h00 ao meio dia e das 14h00 às 17h00, com a quantidade de técnicos reduzida e atendimentos agendados para evitar
aglomerações, procedendo ao efetivo cumprimento dos deveres do Centro, efetivando o cadastro das pessoas sem acesso à internet para o
recebimento do Auxílio Emergencial.
Destacou, ainda, que foram mantidos, respeitadas as normas de distanciamento social, os atendimentos referentes ao bolsa-família, mediante
agendamento, bem como que todas as formas de contato com o CRAS estão sendo amplamente divulgados à população por meio de carros de
som, redes sociais, telefone e informativos via cartazes.
Para comprovar o exposto, encaminhou fotografias de como são realizados os atendimentos, com a quantidade de pessoas reduzida em cada
sala e manutenção do distanciamento social, bem como fotografias de cartazes em que constam o horário de funcionamento do órgão e telefones
para contato, espalhados pela cidade.
Compulsando os autos, verifica-se que o Centro de Referência em Assistência Social - CRAS do Município de Tamboril do Piauí respondeu ao
expediente do Ministério Público, bem como procedeu a todas as medidas necessárias, no âmbito da Assistência Social, ao acompanhamento da
população durante a Pandemia do COVID-19, dentro de suas atribuições e possibilidades fáticas.
Conclui-se, então, que o objeto do presente procedimento encontra-se exaurido, especialmente pelo cumprimento da recomendação expedida
por este órgão. Sendo assim, não resta alternativa senão o arquivamento do presente procedimento.
Isto posto, determino o arquivamento deste procedimento, com fulcro no artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
CNMP, ressaltando a possibilidade de desarquivamento caso surjam denúncias ou novas deliberações a serem realizadas no âmbito da
Assistência Social do município de Tamboril do Piauí-PI.
Outrossim, comunique-se este ato ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/PI) e remeta-se a presente decisão
para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Cumpra-se, com as cautelas de praxe.
Teresina-PI, 14 de março de 2022
Sávio Eduardo Nunes de Carvalho
Promotor de Justiça

3.21. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI22405
PORTARIA Nº 21/2022
O Promotor de Justiça Paulo Maurício Araújo Gusmão, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, respondendo cumulativamente pela 2ª PJ
de Picos, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO que o período inicialmente previsto para realização da Correição Interna na 2ª PJ de Picos foi de 16 (dezesseis) dias úteis,
tempo exíguo diante das atividades do setor;
CONSIDERANDO o afastamento da promotora titular, somado à mudança e instabilidade do novo SIMP, o que ocasionou o acúmulo de
procedimentos administrativos;
CONSIDERANDO que esta Promotoria tem audiências marcadas e realizou atendimentos e atividades todos os dias no período da correição,
sem suspensão das atividades regulares.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR o prazo da Correição de 28 de Fevereiro de 2022 para 31 de Março de 2022;
Art. 2º. Permanecem válidos os demais termos da Portaria 09/2022;
Art. 3º. Determinar que seja cientificado da presente prorrogação da Correição Interna o Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de
Mourae o Senhor Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luiz Francisco Ribeiro.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Teresina, 15 de março de 2022.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça em substituição

4. PROCON
[]

4.1. PORTARIAS PROCON22387
PORTARIA NORMATIVA PROCON/MPPI Nº02/2022
Dispõe sobre o Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Estado do Piauí, conforme apuração realizada no Sistema Nacional de
Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) e no sistema PROCONSUMIDOR, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.
O COORDENADOR-GERAL DO PROGRAMA DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PAIUÍ - PROCON/MPPI, PROMOTOR DE JUSTIÇA Dr. NIVALDO RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente
na forma do art. 2º "caput" e Parágrafo único, art. 5º incisos I, e XVI, do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 36/2004 e,
CONSIDERANDOque 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, CF/88);
CONSIDERANDOque o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MPPI
exercerá a coordenação da política do Sistema Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, através de sua Coordenação Geral, com
competência, atribuições e atuação administrativa e judicial em toda a área do Estado do Piauí;
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CONSIDERANDOque constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MPPI, criar mecanismos como
forma de harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento da legislação consumerista como norma de ordem pública e
interesse social (arts. 1º e 4º, do CDC), de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da CF), sempre com
base na boa-fé e equilíbrio entre consumidores e fornecedores;
CONSIDERANDOque cabe ao PROCON/MPPI, planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 036/2004, observadas as regras previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990, e no
Decreto Federal 2.181, de 20/03/1997 e Ato Conjunto PGJ/PROCON n° 04, de 07/10/2020, bem como na legislação correlata;
CONSIDERANDOque compete ao PROCON/MPPI elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de Reclamações
Fundamentadas em face dos fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art.44daLeinº8.078, 11 de setembro de1990, e remeter cópia
a Secretaria Nacional do Consumidor, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça - SDE, ou Órgão Federal que venha a
substituí-lo;
CONSIDERANDOo disposto nos artigos 5º, 33 a 38, da Lei Complementar Estadual 36, de 09 de janeiro de 2004, ipsis litteris:
Art. 5º Ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI, no âmbito do Estado do
Piauí, compete exercer as atribuições previstas no artigo 4º do Decreto 2.181, de 20 de março de 1997:
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, observadas as regras previstas na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro 1990, no Decreto Federal 2.181, de 20 de março de 1997;
XIV - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de
produtos e serviços , de que trata o Art. 44 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 remetendo cópia ao Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor - DPDC, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça - SDE, ou Órgão Federal que venha a substituí-lo;
Art. 33º Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores constituem instrumento essencial de defesa e orientação dos
consumidores, incumbindo à Coordenação Geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí PROCON/MP-PI, assegurar sua publicidade, confiabilidade e continuidade, nos termos de Código de Defesa do Consumidor e desta lei.
Art. 34º Para fins desta lei considera-se:
I - Cadastro: o resultado dos registros feitos pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí PROCON/MP-PI - e pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, de todas as reclamações fundamentadas contra
fornecedores no Estado do Piauí.
II - Reclamação Fundamentada: a notícia de lesão ou ameaça a direito de consumidor analisada pelos órgãos aludidos no inciso anterior, a
requerimento ou de ofício, considerada procedente por decisão definitiva.
Art. 35º A Coordenação Geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI
promoverá a divulgação periódica dos cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços.
§ 1º O cadastro referido no caput deste artigo será publicado, obrigatoriamente no Diário da Justiça, devendo ser-lhe dada a maior publicidade
possível por outros meios de comunicação, inclusive eletrônicos, e conterá informações objetivas, claras e precisas sobre o objeto da
reclamação, a identificação do fornecedor e o atendimento ou não da reclamação do fornecedor.
§ 2º Os cadastros deverão ser utilizados permanentemente, por meio das devidas anotações, não podendo conter informações negativas sobre
fornecedores, referente a período superior a cinco anos, contando da data da intimação da decisão definitiva.
Art. 36º Os cadastros de reclamação fundamentadas contra fornecedores são considerados arquivos públicos, sendo informações e fontes
acessíveis, gratuitamente, vedada a utilização abusiva ou, por qualquer outro modo, estranha à defesa e orientação dos consumidores,
ressalvada a hipótese de publicidade comparativa.
Art. 37º O consumidor ou fornecedor poderá requerer, em cinco dias a contar da divulgação do cadastro, e mediante petição fundamentada, a
retificação de informação inexata que nele conste, bem como a inclusão de informação omitida, devendo a autoridade competente, no prazo de
dez dias úteis, pronunciar-se motivadamente, pela procedência ou improcedência do pedido.
Parágrafo Único No caso de acolhimento do pedido, a autoridade competente providenciará, no prazo deste artigo, a retificação ou inclusão e sua
divulgação, nos termos desta lei.
Art. 38º Os cadastros específicos de cada Órgão Municipal de Defesa do Consumidor serão consolidados no Cadastro Geral do Estado, ao qual
se aplica o disposto nos artigos desta Seção.
CONSIDERANDOas disposições constantes na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e os artigos 57 a 62 do Decreto 2.181/97, que
trata do Cadastro de Reclamações Fundamentadas;
CONSIDERANDOque o Cadastro é meio adequado para a divulgação sobre o comportamentodosfornecedoresnomercadodeconsumo,
sendo de fundamental importância para a boa escolha dos prestadores de serviço e comerciantes de produtos por parte dos consumidores;
CONSIDERANDOque a informação é um direito básico do consumidor com reflexo na tomada de decisão de forma livre e consciente
quando da aquisição de produtos e serviços ofertados no mercado de consumo.
CONSIDERANDOque ferramenta de pesquisa contribui para o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo, tendo como premissa a
harmonização de interesses com base no desenvolvimento de um clima de confiança e lealdade mútua onde todos saem ganhando;
CONSIDERANDO ainda no Capítulo VIII do Cadastro das Reclamações Fundamentadas, do Ato Conjunto PGJ/PROCON n° 04/2020, imprimir
ser dever da Coordenação Geral do Procon/MPPI divulgar e publicar, obrigatoriamente, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do
Estado do Piauí, sem prejuízo de uma maior publicidade por outros meios de comunicação o Cadastro Estadual de Reclamação Fundamentada.
CONSIDERANDOque as comemorações alusivas ao "DIAMUNDIALDOCONSUMIDOR", anualmente festejado no dia 15 de Março.
RESOLVE
Art.1ºTornar público o Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Estado do Piauí, conforme apuração realizada no Sistema Nacional de
Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) e Sistema PROCONSUMIDOR, no período compreendido entre os dias 01.01.2021 à
31.12.2021, no Anexo Único desta Portaria.
Art.2ºConstas nos links dos incisos I e II deste artigo, o Relatório Anual de Gestão 2021, contendo a leitura dos dados extraídos dos sistemas:
SIMP, SINDEC, PROCONSUMIDOR e CONSUMIDOR.GOV.BR, para conhecimento da sociedade consumerista piauiense (art. 44, do CDC).
I
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjMwZGY2M2MtYTZiOS00ZGYxLWFlZGEtOWFhNmJlZmNhNWUwIiwidCI6Ijc0MDE0NTA1LTY5ZDgtNG
RlYi1iYmM3LWE2MTU3MjY0Zjk0MSJ9
I
I
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzE0MDM3MzktNzI2NS00NzE5LWJmM2ItZmQyZmMyM2Y3NmYzIiwidCI6Ijc0MDE0NTA1LTY5ZDgtNGR
lYi1iYmM3LWE2MTU3MjY0Zjk0MSJ9
Art.3º O Cadastro completo de Reclamações Fundamentadas, seus anexos poderão ser consultados pela sociedade piauiense no site oficial do
Ministério Público do Estado do Piauí:
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO COORDENADOR GERAL DO PROCON/MPPI, em Teresina (PI), em 15 de março de 2022.
NIVALDO RIBEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador Geral PROCON/MPPI

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
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5.1. AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 01/202222378
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ nº 05.805.924/0001-89
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
OBJETO: O objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para viabilizar a reforma
da sede da Promotoria de Justiça de Miguel Alves, que funciona no fórum da cidade, localizado Rua São Pedro, nº 35, Bairro Centro, Fórum,
Miguel Alves-PI- CEP 64.130-000.
TIPO: Menor Preço
TOTAL DE LOTES: Lote Único(obra).
VALOR TOTAL: R$ 70.393,88 (setenta mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).
ENDEREÇO: Coordenadoria de Licitações e Contrato, Procuradoria Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro,
Teresina-PI.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 15 de março de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos.
CADASTRAMENTO PRÉVIO
Licitantes Não Cadastrados: até o dia 28/03/2022 (horário local)
ENTREGA DO ENVELOPE "PROPOSTADE PREÇOS"
Até o dia 31/03/2022, às 09:00 (horário local)
SESSÃO DE ABERTURA: dia 31/03/2022, às 09:00 (horário local)
DATA: 14 de março de 2022.
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br
PRESIDENTE DA CPL EM EXERCÍCIO: Afrânio Oliveira da Silva

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI22402
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 343/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0012.0006716/2022-64:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de09 a 11 de março de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorMILTON DE ALEIDA
BRITO, Assessor Administrativo, matrícula 15019, lotado junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do MPPI, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de março de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 344/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0700.0006425/2022-26:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de09 a 11 de março de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraSAYARA DE SOUSA
BRITO, Técnica Ministerial, matrícula 399, lotada junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de março de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 345/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0726.0006611/2022-46:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de10 a 11 de março de 2022,02 (dois)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraMARINA BARBOSA
AZEVEDO, Assessora Ministerial, matrícula 15413, lotada junto à Subprocuradoria Administrativa, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de março de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 346/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0019.0006809/2022-67:
RESOLVE:
CONCEDER, em11 de março de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde à servidoraCLAUDIA CRISTINA MELO DA SILVA,
Técnica Ministerial, matrícula 140, lotada junto à Ouvidoria do MPPI, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de
03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de março de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos

7. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO
[]
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7.1. PORTARIAS GAECO22396
PORTARIA Nº 002/2022
Objeto: Prorrogação da Correição Interna Anual no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do GAECO, no uso das atribuições previstas nos arts. 127, caput1, art. 129, I e II2, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que fora determinado o período de 11 de fevereiro de 2022 a 12 de março de 2022 para realização da CORREIÇÃO INTERNA
ANUAL neste Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, conforme Portaria nº 001/2022;
CONSIDERANDO que a realização da correição ocorre concomitante com as atividades rotineiras deste GAECO;
CONSIDERANDO o volume e a complexidade de procedimentos ainda pendentes de análise;
CONSIDERANDO a instabilidade/indisponibilidade do Sistema Integrado do Ministério Público, durante a presente correição, ocasionada com os
serviços de implantação do SIMP3, prejudicando as atividades correicionais;
CONSIDERANDO a necessidade de dilação do prazo para o término dos trabalhos correicionais, a fim de realizar a análise e dar o devido
andamento a todos os procedimentos, bem como elaborar o relatório e preencher as planilhas correspondentes.
RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar, pelo prazo de 30 (dias) dias, a Correição Interna Anual no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO.
Art. 2º. A Correição Interna Anual será encerrada no dia 11 de abril de 2022, presencialmente, na Sede do GAECO.
Art. 3º. Determinar que sejam cientificados da prorrogação da Correição Interna Anual o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça e o
Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público.
Art. 4º. Permanecem válidos os demais termos da Portaria nº 001/2022.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Teresina, 14 de março de 2022.
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador do GAECO/MPPI
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;
EDITAL Nº 002/2022
O Excelentíssimo Senhor Doutor CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO, Promotor de Justiça e Coordenador do GAECO/MPPI, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 1º da Portaria nº 002/2022, fica PRORROGADA A CORREIÇÃO
INTERNA ANUAL do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, com término no dia 11 de abril de 2022,
segunda-feira, às 14:00,realizada na Sede deste Grupo, oportunidade em que serão recebidas reclamações, sugestões ou críticas a respeito da
execução dos serviços deste Grupo de Atuação Especial.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio do GAECO e receber ampla divulgação.
Dado e passado nesta Cidade de Teresina- PI, em 14 de março de 2022.
CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador do GAECO/MPPI
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