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1. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

1.1. PORTARIAS SJA23207
PORTARIA SJA Nº 002/2022
Objeto: prorrogação do prazo da Correição Interna na Subprocuradoria de Justiça Administrativa.
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA ao final subscrito, no uso das atribuições previstas nos arts. 127, caput 1, art. 129, II 2,
da Constituição da República, art. 11, II, "b", da LCE nº 12/93 e Ato PGJ nº 1079/2021;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO os princípios da administração pública dispostos no artigo 37 da Carta Magna;
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 desenvolvidas na Subprocuradoria de Justiça Administrativa;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais, visando o seu contínuo aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO a não conclusão dos trabalhos da Correição dentro do prazo fixado na Portaria SJA nº 01/2022, bem como a necessidade de
dar continuidade aos esforços;
RESOLVE:
PRORROGAR o prazo da Correição Interna da Subprocuradoria de Justiça Administrativa, regulamentada pela Portaria SJA nº 01/2022, com
vistas à continuidade dos trabalhos que estão sendo realizados, para odia06 de maio de 2022.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se.
Teresina-PI, assinado e datado eletronicamente.
RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA
Subprocurador de Justiça Administrativo
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:
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;

2. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

2.1. EXTRATO DE DECISÕES23213
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0182.0010114/2022-52
Requerente: José William Luz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, em consonância com o Parecer Orçamentário e Financeiro nº 161/2022, da
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (Doc. Sei nº 0219081) e o Parecer da Controladoria Interna de nº 261/2022 (Doc. Sei nº
0221695), o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da
Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso - PI, devido a seu deslocamento de Elesbão Veloso- PI para Itaueira-PI, para responder pela
Promotoria de Justiça da referida cidade, a partir do dia 01 de setembro de 2021, até ulterior deliberação, em razão da vacância da referida
Promotoria de Justiça, conforme determina Portaria PGJ/PI nº 2119/2021 (Doc. Sei nº 0219250), sendo agora a diária requerida referente ao
período de 25 a 29 de abril de 2022, e devidamente registrada no Controle de Diárias (Doc. Sei nº 0219499).
Teresina-PI, 27 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0016.0010264/2022-44
Requerente: Ítalo Garcia Araújo Nogueira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 182/2022
(Doc. Sei nº 0217686) e da Controladoria Interna sob nº 265/2022-Sei nº 0220336), o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), em favor
doservidor ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA, Coordenador de Tecnologia da Informação, devido a seu deslocamento de Teresina-PI a São
Raimundo Nonato-PI, no período de 18 a 20/04/2022, para participar do Encontro Regional do MPPI na referida cidade, conforme Portaria
PGJ/PI nº 1036/2022.
Teresina-PI, 28 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0010533/2022-02
Requerente: Cláudio Roberto Soeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, em consonância com o Parecer Orçamentário e Financeiro nº 176/2022, da
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (Doc. Sei nº 0219081) e o Parecer da Controladoria Interna de nº 257/2022 (Doc. Sei nº
0221695), o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), ao Promotor de Justiça CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO, e Coordenador do
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Brasília-DF, no
período de 26 a 29/04/2022, para participar da oficina do Grupo de Trabalho instituído no âmbito da Comissão de Planejamento
Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público CPE/CNMP, com a temática "Governança de Dados e Transformação Digital no
Ministério Público", conforme Portaria PGJ/PI nº 820/2022 (Sei nº 0221353).
Teresina-PI, 27 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Página 2

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1085 Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 Publicação: Segunda-feira, 2 de Maio de 2022

Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0011.0010664/2022-86
Requerente: Débora da Rocha Sousa
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 177/2022
(Doc. Sei nº 0217686) e da Controladoria Interna sob nº 264/2022-Sei nº 0220336), o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), em favor da
servidora DÉBORA DA ROCHA SOUSA, Assessora Ministerial, devido ao deslocamento de Teresina-PI para São Raimundo Nonato-PI, no
período de 18 a 20/04/2022, para participar do Encontro Regional do MPPI na referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 1036/2022 (Sei
nº0222612).
Teresina-PI, 28 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0011.0010665/2022-59
Requerente: Lícia Alencar Botelho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 179/2022
(Doc. Sei nº 0217686) e da Controladoria Interna sob nº 262/2022-Sei nº 0220336), o pagamento de 02 diárias e ½ (meia), formulada pela
servidora LÍCIA ALENCAR BOTELHO,requerida em 13/04/2022, relativa a seu deslocamento à cidade de São Raimundo Nonato-PI, no
período de 18 a 20 de abril de 2022, a fim de ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E DEMAIS MEMBROS NO
PROGRAMA MP POR TODO O PIAUÍ, conforme Portaria PGJ/PI nº 1036/2022.
Teresina-PI, 27 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0075.0010676/2022-63
Requerente: Vanessa Almeida Mendes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 178/2022
(Doc. Sei nº 0217686) e da Controladoria Interna sob nº 259/2022-Sei nº 0220336), o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), em favor da
servidora VANESSA ALMEIDA MENDES, Assessora de Promotoria de Justiça, devido a seu deslocamento de São João do Piauí-PI para São
Raimundo Nonato-PI, no período de 19 a 20/04/2022, para participar da Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e
Criminais na referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 1068/2022 (Sei. 0222281).
Teresina-PI, 27 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0010280/2022-80
Requerente: Carol Chaves Mesquita e Ferreira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 180/2022
(Doc. Sei nº 0217686) e da Controladoria Interna sob nº 258/2022-Sei nº 0220336), o pagamento de ½ (meia) diária, em favor da servidora
CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA, Analista Ministerial, matrícula nº 226, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Novo
Santo Antônio-PI, no dia 13/04/2022, para realizar vistoria no referido município, conforme Portaria PGJ/PI nº 1076/2022 (Sei nº 0222367).
Teresina-PI, 27 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ23197
PORTARIA PGJ/PI Nº 1176/2022 -Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30(trinta) dias de férias do Promotor de Justiça
SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, referentes ao 2º período do exercício de
2022, previstas para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30
(trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1241/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0111.0011618/2022-85,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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01

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI

KELLEN SAMANTHA PRADO SILVA VIERA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1262/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0714.0011844/2022-70,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ MARQUES LAGES NETO, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Teresina, respondendo
cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Caracol, para atuar no plantão ministerial dos dias 30 de abril e 01 de maio de 2022, da Regional
de São Raimundo Nonato, em substituição à Promotora de Justiça Gabriela Almeida de Santana.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1269/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0421.0011742/2022-41,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

07

1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

KAMILLA DE SOUSA SILVA QUERINO CARVALHO

08

1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

JAYANE FRANCISCA ESTEVAO BARBOSA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Republicação por incorreção
PORTARIA PGJ/PI Nº 1274/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0074.0011709/2022-26,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

28

2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

SELMA MARUCELIA DE ANDRADE

29

2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

SELMA MARUCELIA DE ANDRADE

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1280/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR aPromotora de Justiça FLÁVIA GOMES CORDEIRO, Coordenadora do CAODEC, para, sem prejuízo de suas funções, responder
pela 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1281/2022
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;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0018.0011751/2022-23,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022, a Promotora de Justiça LUÍSA CYNOBELLINA ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE,
titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Alto Longá, até
ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1282/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o Ato PGJ/PI nº 823/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1119/2021, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotorde Justiça SILVANO GUSTAVO NUNES DE CARVALHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri, para, sem
prejuízo de suas funções, exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Piripiri, a partir do dia 02 de maio de 2022, pelo
prazo de 1 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1283/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 40ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 02 a 11 de maio de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1284/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 12 a 31 de maio de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1285/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1286/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, e pela Direção de Sede dasPromotorias de Justiça de
Campo Maior, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1287/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, Subprocurador de Justiça
Administrativo, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Beneditinos, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão
das férias do Promotor de Justiça Maurício Gomes de Souza.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1288/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA CRISTINA MATOS SEREJO, titular da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 23ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1289/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
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nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR, titular da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 56ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 02 a 21 de maio de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1290/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça
RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA, titular da 51ª Promotoria de Justiça de Teresina e Subprocurador de Justiça Administrativo, referentes ao 1º
período do exercício de 2022, previstas para o período de 02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de
08/12/2021, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1291/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GALENO ARISTÓTELES DE SÁ, titular da Promotoria de Justiça de Luís Correia, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Promotoria de Justiça de Cocal, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 28 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1292/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0010.0010243/2022-22,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ANTÔNIO MARCOS PESSOA, matrícula nº 15450, para fiscalizar a execução da contratação firmada entre a
Procuradoria Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA, CNPJ:
10.645.510/0001-70 (Nota de Empenho: 2022NE00363 - PGA nº 19.21.0010.0010243/2022-22).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1293/2022
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 19.21.0040.0011841/2022-76,
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 29 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1294/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021;
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da Promotoria de Justiça Elesbão Veloso, para atuar na audiência de
custódia de atribuição da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, referente ao processo nº 0801045-31.2022.8.18.0075, dia 29 de abril de
2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1295/2022
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 nº 835/2018;
CONSIDERANDO a vacância da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MICHELLINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1296/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
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ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotorade Justiça LUANA
AZERÊDO ALVES, titular da Promotoria de Justiça de Miguel Alves, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o período de
02 a 31 de maio de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, para que sejam usufruídos 20 (vinte) diasno
período de 06 a 25 de junho de 2022, ficando os 10 (dez) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1297/2022
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,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022,a Portaria PGJ/PI nº 1268/2019, que designou o Promotor de Justiça DANILO
CARLOS RAMOS HENRIQUES, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano, para responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Floriano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1298/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, de 02 a 31 de maio de 2022, em razão das férias da Promotora de Justiça
Ednólia Evangelista de Almeida.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1299/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU, titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, de 21 a 27 de maio de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1300/2022
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 nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0011904/2022-24,
RESOLVE:
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para realizar
manifestação nos autos dos processos nº 0801819-95.2021.0075, 0801611-14.2021.0075. 0800437-33.2022.0075 e 0800587-14.2022.0075, em
trâmite na Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, dia 29 de abril de 2022, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
[]

4.1. PORTARIAS SJJ23204
PORTARIA SJJ Nº 05/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Subprocurador de Justiça Jurídico que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais e,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis para a correta aplicação da lei, nos termos do art. 127, caput da Constituição Federal de
1988;
CONSIDERANDO que o Procedimento Investigatório Criminal é o instrumento de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido
pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública,
servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal (art. 1º, caput, da Resolução CNMP nº
181/2017 e da Resolução CPJ/MPPI nº 10/2018);
CONSIDERANDO as informações obtidas pelo BACEN junto ao Bradesco de que a Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí/PI (entidade
consignante) deixou de repassar, dentro dos prazos estabelecidos pelos respectivos Convênios, valores de prestações de empréstimos
consignados, de forma que apresentou repasse em atraso;
CONSIDERANDO que o Convênio entre o Banco Bradesco e a Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí/PI foi firmado na data de 21/06/2018,
constando como conveniado o Prefeito Municipal da época (reeleito atualmente), Raimundo Nonato Costa;
CONSIDERANDO que o artigo 3º, parágrafo 4º, da Resolução CPJ/MPPI nº 10/2018 dispõe que incumbe ao Procurador-Geral instaurar e presidir
o Procedimento Investigatório Criminal, pessoalmente ou mediante delegação, quando a autoridade noticiada ou investigada gozar de
prerrogativa de foro em razão da função;
CONSIDERANDO que o Banco Bradesco S.A. informou que na data de 15 de fevereiro de 2022, consta como pendência de repasse o montante
de R$ 38.067,47 (trinta e oito mil, sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), pertinente aos vencimentos nos períodos de 12/2021 e
01/2022;
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RESOLVE:
I - Em conformidade com os dispositivos legais invocados, CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO nº 000055-214/2021 em PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, visando a apurar a possível prática de crime narrado na representação, além de outros porventura identificados
ao longo das investigações.
II - Designar a servidora Karine Keith Xavier da Silva para secretariar os trabalhos, com o necessário encaminhamento dos autos para as
providências cabíveis após autuação e registro em sistema próprio.
III - Como providência inicial a ser adotada, tenho por necessário a Notificação do Sr. Prefeito Municipal de Nazaré do Piauí/PI, o Sr. Raimundo
Nonato Costa para, em querendo, apresentar escusas escritas sobre o objeto aqui processado, tudo no prazo de 10 (dez) dias.
IV - Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão da investigação, com as ressalvas do artigo 13, caput, da Resolução CNMP nº 181/2017,
no que concerne à necessidade de prorrogação.
Em tempo, solicita-se que as informações sejam encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail
secretariaespecialdapgj@mppi.mp.br e, diante da impossibilidade, sejam os documentos encaminhados diretamente para o endereço da
Subprocuradoria de Justiça Jurídica, situada no 4º andar do Edifício da Procuradoria-Geral de Justiça (Sede Centro), na Rua Álvaro Mendes,
2294, CEP 64000-060, Teresina - PI.
V - AUTUE-SE, REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
VI- CUMPRA-SE.
Teresina/PI, 27 de abril de 2022.
João MALATO Neto
Subprocurador de Justiça Jurídico

5. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

5.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI23194
Notícia de Fato nº 08/2022
SIMP Nº 000302-426/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento de Reclamação nº 487/2022, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Piauí, via SIMP, referente à denúncia registrada no Disque 100 (Protocolo de Atendimento nº 1033059), a qual informa o possível
desaparecimento de uma criança após o desabamento de uma ponte, no Município de Luzilândia/PI.
Segundo o descrito na manifestação em apreço, o denunciante relatou que, no dia 31/12/2021, a criança M. T. S. S., de 10 (dez) a 11 (onze)
anos de idade, foi atravessar uma ponte, no período chuvoso, quando esta desabou e a vítima não foi mais vista.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 110/2022 e 176/2022 à Delegacia de Polícia Civil, haja vista
notícia de desaparecimento de uma criança, para fins de apuração pela autoridade policial.
Em resposta aos ofícios ministeriais, a Delegacia de Polícia Civil encaminhou relatório de missão acerca dos fatos, o qual informa, em síntese,
que a equipe de investigação empreendeu diligências visando esclarecer a denúncia, deslocando-se até os pontos em que possuem ponte na
cidade de Luzilândia, mas não se tem notícia de ponte que desababou no período indicado. Ademais, após uma busca incessante, a criança não
foi localizada.
Ante as informações coletadas no relatório supramencionado, a autoridade policial não vislumbrou justa causa para instauração de procedimento
investigativo.
É o relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la."
A presente Notícia de Fato foi instaurada com a finalidade de apurar denúncia registrada no Disque 100 e encaminhada a esta Promotoria de
Justiça pela Ouvidoria do MPPI, relativa à possível desaparecimento de uma criança após o desabamento de uma ponte, no Município de
Luzilândia/PI.
Entretanto, a partir das informações apresentadas pela Delegacia de Polícia Civil de Luzilândia/PI, verifica-se que não foi possível materializar a
denúncia, restando prejudicada uma investigação mais aprofunda do caso.
Observa-se, portanto, que não há elementos de informação suficientes para continuar com a presente apuração.
Forçoso, pois, reconhecer que não existe fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se a Ouvidoria do MP-PI da presente decisão de arquivamento, via e-mail.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registre-se no SIMP.
Luzilândia (PI), 27 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 04/2022
SIMP Nº 000158-246/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar a realização de Correição Interna Anual da Promotoria de
Justiça de Luzilândia, conforme determinação contida no art. 5º do ATO CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O referido evento ocorreu neste Órgão Ministerial no período de 09 de março a 08 de abril de 2022.
Encerrados os trabalhos, foram lavrados os respectivos atos que se encontram acostados aos autos.
Em seguida, foi determinado o encaminhamento dos atos praticados nesta Correição à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Alcançado, portanto, o objeto do presente procedimento, o arquivamento é a medida que se impõe.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins de sua
instauração.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
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homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de cientificar da presente decisão de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 13 da supramencionada Resolução.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registros necessários no SIMP.
Luzilândia (PI), 28 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

5.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL- PI23195
PORTARIA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022
SIMP 000290-199/2022
Objeto: Acompanhar o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1232-45.2016.4.01.4002 em face do município de Cocal dos
Alves.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Cocal-PI, com fundamento nos arts. 127 e 129 da
Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso IV, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda;
CONSIDERANDO o Ofício nº 521/2022-PRM/PHB-GABSLR, oriundo do Ministério Público Federal, que encaminhou cópia da sentença proferida
na Ação Civil Pública nº 1232-45.2016.4.01.4002, a fim de conhecimento das obrigações impostas ao município de Cocal dos Alves/PI e para
acompanhar o seu cumprimento;
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com base no art. 8º, IV, da Resolução CNMP nº 174/2017, sem caráter de
investigação cível ou criminal, com a finalidade de acompanhar o cumprimento da sentença proferida nos autos Ação Civil Pública nº 123245.2016.4.01.4002 em face do município de Cocal dos Alves.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1. Oficie o município de Cocal dos Alves, enviando cópia da sentença, para que informe sobre as providências adotadas para o seu cumprimento.
2. Comunique ao Ministério Público Federal sobre a instauração do presente procedimento de acompanhamento, bem como sobre a providência
adotada.
Designo as servidas Natalia de Oliveira Rocha e Tecla Pereira Barbosa Rodrigues para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria Conselho Superior do Ministério Público.
Registre-se em meio eletrônico.
Cocal/PI, 27 de abril de 2022.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça.

5.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS - PI23196
PORTARIA 07/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 03/2022
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Fronteiras-PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras- PI, com fundamento no art. 129,
inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Fronteiras-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP,
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Fronteiras-PI.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
- colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
- colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se junto ao cartório de registro civil, os assentamentos constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil
dos matriculados;
3 - Requisite-se ao empregador (prefeitura ou Câmara de Vereadores), documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores
públicos que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior)
constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Designo a servidora Paula Rayane de Sousa Alencar, matrícula 15.652, para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Fronteiras - PI, 27 de Abril de 2022.
Eduardo Palácio Rocha
Promotor de Justiça

5.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI23198
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 03/2018
SIMP Nº: 000358-255/2018
RELATÓRIO FINAL
Trata-se de Inquérito Civil Público 03/2018, SIMP nº 000358-255/2018, instaurado para apurar a existência do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo em São Pedro do Piauí/PI.
Página 9

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1085 Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 Publicação: Segunda-feira, 2 de Maio de 2022

Consta, a partir da fls. 61 juntada do arquivo digitalizado com todos os atos praticados nos autos antes de sua conversão em protocolo eletrônico,
em 2020.
Às fls. 62-76, PORTARIA GPJSP nº 07/2018, de 21 de março de 2018, que instaura o presente procedimento, consignando que "MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Promotor de Justiça de São Pedro do Piauí - PI, no exercício de suas atribuições,
comfundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; noartigo 201, incisos V e VIII, da Lei Federal nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e doAdolescente), e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85, a fim de fiscalizar e acompanhar o PlanoMunicipal de
Atendimento Socioeducativo, em São Pedro do Piauí - PI; CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituídopela Lei nº
8.069/90, definiu em seu artigo 86 que a política de atendimento dos direitos dacriança e do adolescente far-se-á através de um conjunto
articulado de ações governamentais enão governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; CONSIDERANDO que a
Lei Federal nº 12.594/2012 (que institui o SistemaNacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) determina em seu artigo 5o, inciso II, que
compete aos municípios a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo
Plano Estadual e, emseu artigo 7o, § 2o que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de AtendimentoSocioeducativo, elaborar seus
planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos esessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional; CONSIDERANDO que o
Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foiaprovado pela Resolução nº 160/2013, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
doAdolescente - CONANDA, tendo sido publicado em data de 19 de novembro de 2013; CONSIDERANDO a necessidade de observância dos
princípios dadescentralização, desjudicialização, integração operacional e municipalização do atendimentoaos adolescentes autores de ato
infracional, resultantes ao artigo 204, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo 88, incisos I, II, III e V, da Lei nº 8.069/90 Estatuto daCriança e do Adolescente; CONSIDERANDO a necessidade de efetiva implementação de uma políticamunicipal de proteção
especificamente destinada ao atendimento dos adolescentes autores deato infracional, nos moldes do previsto pelas Leis Federais n°s 8.069/90 e
12.594/2012, ematendimento ao disposto nos artigos 204, 226, 227 e 228, todos da Constituição Federal; CONSIDERANDO que é dever do
Poder Público, conforme disposto no artigo227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo único, da Lei n° 8.069/90,assegurar
às crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitosreferentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, àprofissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,dentre outros direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº8.069/90); CONSIDERANDO que na forma do disposto no artigo 4°,
parágrafo único,alíneas "b" e "d", da Lei n° 8.069/90, a garantia de prioridade compreende, dentre outrosfatores, a precedência de atendimento
nos serviços públicos e de relevância pública, apreferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinaçãoprivilegiada
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e aoadolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias para
fazer frente às ações eprogramas de atendimento voltados à população infantojuvenil (conforme inteligência dosartigos 88, inciso II; 90; 101; 112;
129 e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90); CONSIDERANDO que a aludida garantia de prioridade também se estendeaos
adolescentes que praticam atos infracionais, para os quais o artigo 228 da ConstituiçãoFederal, em conjugação com os artigos 103 a 125 da Lei
n° 8.069/90 e disposições correlatascontidas na Lei nº 12.594/2012, estabelece a obrigatoriedade de ser a eles dispensado umtratamento
diferenciado, individualizado e especializado, extensivo às suas famílias; CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 88, inciso I,
doEstatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização se constitui na diretriz primeira dapolítica de atendimento à criança e ao adolescente,
sendo também relativa à criação eimplementação de programas destinados a adolescentes autores de atos infracionais,notadamente aqueles
que visam tornar efetivas e/ou dar suporte à execução das medidassocioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida,
dentre outrasmedidas em meio aberto passíveis de serem aplicadas a eles e a suas famílias; CONSIDERANDO a necessidade de integração
social dos adolescentesautores de ato infracional em suas famílias e comunidades, conforme preconizado nos artigos100, caput e par. único,
incisos IX c/c 113 e nos artigos 35, inciso IX e 54, incisos IV e V, daLei nº 12.594/2012; CONSIDERANDO que um dos objetivos precípuos das
medidassocioeducativas em meio aberto é, justamente, o fortalecimento dos vínculos familiares ecomunitários; e sendo tais medidas, portanto,
quando comparadas às restritivas de liberdade,as mais compatíveis com a manutenção e reintegração de tais vínculos, assim como com
oatendimento à saúde mental infantojuvenil preferencialmente realizado em base comunitária eextra-hospitalar, conforme definido pela Lei nº
10.216/2001; CONSIDERANDO as atuais carências de estrutura física, de recursoshumanos e de vagas nas unidades de semiliberdade e de
internação socioeducativa, associadosà necessidade do estabelecimento de justa correspondência entre atos infracionais de menorgravidade e
medidas socioeducativas, fatores que demonstram a necessidade imperiosa deinvestimentos para a constituição de um eficaz sistema
socioeducativo em meio aberto, semprejuízo da implementação de ações de prevenção, que são inerentes à política socioeducativaque os
municípios têm o dever de implementar; CONSIDERANDO que a inexistência de tais programas especializados noatendimento de adolescentes
acusados da prática infracional, assim como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda
apurada, têmprejudicado os encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude,comprometendo assim a solução dos problemas
detectados, com prejuízo direto não apenasaos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a
todasociedade; CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5o, III, da Lei nº 12.594/2012é de responsabilidade dos municípios a
implementação dos programas de atendimento emmeio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e
suasrespectivas famílias, com ênfase para as medidas socioeducativas de liberdade assistida eprestação de serviços à comunidade, previstas no
artigo 112, incisos III e IV, da Lei n°8.069/90; CONSIDERANDO que a criação e a manutenção de tais programas é parteintrínseca da política de
atendimento dos direitos de adolescentes, destinada a proporcionar-lhes a devida proteção integral, na forma do disposto no artigo 1º da Lei n°
8.069/90; CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular dosprogramas e ações de governo acima referidos, na forma do
disposto nos artigos 5°; 98, incisoI, e 208, incisos I, VII, VIII, X e parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90 (com a novaredação da Lei nº
12.594/2012), corresponde a efetiva violação dos direitos dos adolescentessubmetidos a medidas socioeducativas, podendo acarretar a
responsabilidade pessoal dosagentes e autoridades públicas competentes, conforme previsto no artigo 216, do mesmoDiploma Legal e nos
artigos 28 e 29 da Lei nº 12.594/2012 (com possibilidade de submissãoàs sanções civis da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade
Administrativa), semprejuízo da adoção de medidas judiciais contra os municípios, para regularização de suaoferta, conforme previsto nos artigos
212 e 213, da Lei nº 8.069/90; CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi conferida legitimação ativapara a defesa judicial e extrajudicial dos
interesses e direitos atinentes à infância e juventude, conforme artigos 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e artigos
201,incisos V e VIII, e 210, inciso I, da Lei n° 8.069/90; CONSIDERANDO que a Política Municipal Socioeducativa somente pode serconsiderada
integralmente implementada mediante a elaboração e execução de um PlanoMunicipal de Atendimento Socioeducativo e mediante a estruturação
de programas deatendimento em meio aberto, conforme previsto na Lei nº 12.594/2012 (ex vi de seu artigo 49,§2o), ensejando a obrigatoriedade
de observância por parte dos municípios ao comandocogente da referida norma ordinária; CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de o
Município de São Pedrodo Piauí adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições das LeisFederais acima citadas, em
especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90)e a Lei do SINASE (Lei nº 12.594/2012); RESOLVE, com fundamento nos
artigos 37, caput, 127, caput, 129, incisos IIe III e 227, todos da Constituição Federal, artigos 1º, 3º e 5º, 201, V, VI "b" e "c" e VIII, todosdo
Estatuto da Criança e do Adolescente, e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85, instaurar opresente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. Nesse sentido,
providencie-se as seguintesdiligências: 1) Destinatários:a) MUNICIPALIDADE de São Pedro do Piauí - PI e ConselhoMunicipal de Direitos da
Criança e do Adolescente de São Pedro do Piauí -PI. 2) Objetivo:a) Exigir a imediata elaboração e oportuna implementação doPlano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. 3) Das Etapas e prazos para elaboração do Planoa) Da elaboração do Plano Municipal - Marco
Situacional(diagnóstico)Determina-se a expedição de ofício à Municipalidade de SãoPedro do Piauí - PI e ao CMDCA local para que observem a
necessidade deprévia elaboração de diagnóstico local, mediante coleta de dados queretratem a situação dos adolescentes autores de ato
infracional e suasfamílias, além da forma qual a estrutura de atendimento para este tipo dedemanda existente no município e como vem
ocorrendo a execução dasmedidas socioeducativas em meio aberto e seus resultados, devendo paratanto obter: b) MAPEAMENTO DOS
PROGRAMAS E SERVIÇOS DEATENDIMENTOA relação de todos os programas e serviços - governamentais enão governamentais - de
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atendimento de adolescentes em cumprimento demedidas socioeducativas em meio aberto (correspondentes às medidasrelacionadas nos artigos
101, incisos I a VI e 112, da Lei nº 8.069/90),questionando se cada um dos programas/serviços (assim como as entidadesque os executam) estão
devidamente registrados no CMDCA, observado oprazo de validade preconizado pelo art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90, possuempropostas
específicas de atendimento, assim como metodologias deautocomposição de conflitos ou práticas/medidas restaurativas, nos termosdo artigo 35,
II e III da Lei nº 12.594/2012.c) MAPEAMENTO DE ATOS INFRACIONAISCOMETIDOS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA,
MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS E ÍNDICES DE CUMPRIMENTO EDESCUMPRIMENTOA relação integral de boletins de ocorrência
circunstanciadosenvolvendo adolescentes autores de ato infracional nos últimos 24 meses,elaborando gráfico analítico com: c.1) identificação dos
bairros/áreas com maior incidência deatos infracionais, quais os atos infracionais praticados;c.2) quais as unidades de educação, quais as
unidades de saúde,de assistência social, bem como quais os equipamentos de lazer e eventuaisprogramas de esporte e cursos
profissionalizantes existentes em cadabairro/área e qual a população atendida em cada um destesequipamentos/unidades e programas
mensalmente, esclarecendo se hádemanda reprimida e porventura não atendida;c.3) A relação integral de casos nos quais houve aplicação
demedidas socioeducativas cumuladas com remissão como forma de exclusãodo processo, aplicadas pela Promotoria da Infância e quais os
respectivosíndices de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses; c.4) A relação integral de casos nos quais houve
remissãocumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, como forma desuspensão do processo após a apresentação em juízo, e quais
os respectivosíndices de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24meses; c.5) A relação integral de casos nos quais houve
aplicação demedidas socioeducativas após todo o trâmite do processo de conhecimento ("ação socioeducativa"), indicando quais os índices de
aplicação de medidasde internação, semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviços àcomunidade, reparação de danos, advertência e
correspondentes às medidasdo art. 101, incisos I a VI, da Lei nº 8.069/90 e qual o respectivo índice decumprimento integral e de descumprimento
nos últimos 24 meses;c.6) elaborar gráfico analítico identificando:c.6.1) se em todos os casos nos quais houve aplicação demedidas
socioeducativas após a formação dos processos (guias) de execuçãoem qual prazo foram encaminhadas cópias pela autoridade judiciária à
direção do programa de atendimento socioeducativo para elaboração doPlano Individual de Atendimento;c.6.2) se houve elaboração de Plano
Individual de Atendimentoem todos os casos levantados nas alíneas c.3 a c.5;c.6.3) se todos os Planos Individuais de Atendimento
foramelaborados no prazo legal e, em caso negativo; qual o índice de casos nosquais os PIAs não foram elaborados dentro do prazo legal;c.7)
Deverá também:c.7.1) elaborar gráfico analítico apontando o índice de prazoimposto em todos os casos levantados nos últimos 24 meses para as
medidasintegralmente cumpridas e para as medidas descumpridas, a fim de verificara observância aos princípios da intervenção precoce e da
brevidade previstosno artigo 100, par. único, inciso VI e artigo 35, inciso V da Lei nº12.594/2012 (respectivamente);c.7.2) elaborar gráfico
analítico identificando quais medidassocioeducativas em meio aberto obtiveram maior índice de cumprimentoefetivo e quais obtiveram maior
índice de descumprimento (indicando osprogramas/entidades responsáveis por sua respectiva execução);c.7.3) elaborar gráfico analítico
identificando quais programasde atendimento (governamentais ou não governamentais) obtiveram maioríndice de cumprimento em meio aberto e
quais obtiveram maior índice dedescumprimento.c.7.4) elaborar gráfico analítico identificando quais os valoresmensais e anuais destinados aos
programas de atendimento (governamentaisou não governamentais) que obtiveram maior índice de cumprimento emmeio aberto e qual o
montante de recursos destinados aos que obtiverammaior índice de descumprimento.d) CONTINUIDADE DO MAPEAMENTO DASCONDIÇÕES
DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO d.1) Em relação aos programas de atendimento, o CMDCAdeverá elaborar diagnóstico identificando,
nos termos do artigo 11 da Lei nº12.594/2012, se todos - governamentais ou não governamentais -observaram em seus planos/projetos políticopedagógicos: d.2) a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicaspedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;
d.3) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos edas estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da
respectivaunidade; d.4) regimento interno que regule o funcionamento da entidade,no qual deverá constar, no mínimo: d.4.1) o detalhamento das
atribuições e responsabilidades dodirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demaiseducadores; d.4.2) a previsão das
condições do exercício da disciplina econcessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; ed. 4.3) a previsão da concessão de
benefícios extraordinários eenaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento aoadolescente pelo esforço realizado na consecução
dos objetivos do planoindividual; d.5) a política de formação dos recursos humanos; d.6) a previsão das ações de acompanhamento do
adolescenteapós o cumprimento de medida socioeducativa; d.7) a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formaçãodevem estar em
conformidade com as normas de referência do sistema e dosconselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; ed.8) a
adesão ao Sistema de Informações sobre o AtendimentoSocioeducativo, bem como sua operação efetiva. e) Fixa-se o prazo para coleta de tais
informações de 6 meses,contados a partir do recebimento da presente Portaria pela Municipalidade epelo CMDCA.4) Das etapas de discussão,
formatação, conclusão e aprovaçãodo Planoa) Após a coleta destas informações (marcosituacional/diagnóstico), ou seja, da chegada do último
relatório contendotodos os dados acima citados, a Municipalidade deverá criar uma comissãointersetorial, composta, no mínimo, de técnicos e
profissionais das áreasrelacionadas no artigo 8º, da Lei nº 12.594/2012 (saúde, educação,assistência social, cultura, esporte e capacitação para o
trabalho), que irãoelaborar a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo queserá posteriormente encaminhada ao CMDCA local.
A referida comissão terá o prazo de 6 meses para discussão,elaboração, conclusão e aprovação da minuta do Plano Municipal deAtendimento
Socioeducativo a ser encaminhado ao CMDCA para oportunaapreciação e recusa, complementação ou aprovação;b) Durante esse período de
reuniões/sessões ordinárias paradiscutir, elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, aMunicipalidade deverá promover, no mínimo,
2 Audiências Públicas (emrespeito aos princípios da democracia participativa e da publicidade -previstos nos artigos 37, caput, 227, § 7o e 204,
inciso II, todos daConstituição Federal) em local que permita o maior acesso do público doMunicípio possível, em horário que não conflite com o
horário deexpediente útil, conferindo ampla e prévia publicidade (de 15 dias deantecedência) pela imprensa oficial, pela mídia local,
encaminhando ofíciode ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos daCriança e do Adolescente (conforme artigo 8o, par.
único da Lei nº12.594/2012); b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre oprocesso de discussão e elaboração do Plano Municipal, em
período de nomáximo 60 dias após a aprovação da Resolução de Criação da ComissãoIntersetorial incumbida de elaboração do Plano. b.2) a
segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre otérmino do processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões daComissão
responsável pela elaboração do Plano - em prazo não superior a60 dias após finalizado o diagnóstico e apresentadas as conclusões
pelarespectiva Comissão.c) Após a realização da segunda Audiência Pública, aMunicipalidade terá o prazo máximo de 90 dias para realização
dereuniões/sessões ordinárias e, se necessário, extraordinárias, paraencaminhamento do projeto de Plano Municipal de
AtendimentoSocioeducativo que deverá ser encaminhando no prazo máximo de 30 diasapós concluídas todas as etapas na esfera de gestão do
Município aoCMDCA para sua oportuna recusa, cobrança de complementação de dadosou aprovação, com ofício de relatório conclusivo para
ciência à ComissãoTemática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente(conforme artigo 8o, par. único da Lei nº
12.594/2012);d) Sem prejuízo da preservação da imagem e do princípio daprivacidade, que no processo de elaboração do Plano Municipal
deAtendimento Socioeducativo sejam também ouvidos os adolescentes emcumprimento de medida socioeducativa, na perspectiva de colher
subsídiosàs ações governamentais que serão implementadas;5) Das etapas de apreciação e eventual aprovação do Planoperante o
CMDCATendo em vista a necessidade de conclusão do Plano Municipalde Atendimento Socioeducativo no prazo anteriormente mencionado,
semprejuízo do amplo debate e do reordenamento institucional inerentes aoprocesso de elaboração, o Ministério Público recomenda: a) Após
aprovada a minuta do Plano Municipal de AtendimentoSocioeducativo pela Comissão Intersetorial instituída pelo GovernoMunicipal, deverá
referido instrumento ser encaminhado no prazo máximode 30 dias ao CMDCA para sua apreciação; a.1) O Presidente do CMDCA deverá
submeter o projeto dePlano ao colegiado na primeira sessão/reunião ordinária seguinte, ou, senecessário, convocar reunião/sessão
extraordinária para apreciação doreferido instrumento; a.2) O Colegiado deverá decidir pela recusa, necessidade decomplementação ou
aprovação, mediante decisão devidamentefundamentada e motivada;a.3) Para tomada da decisão respectiva, o Colegiado poderásolicitar
informações adicionais aos técnicos responsáveis pela elaboraçãoda minuta do Plano e também a outros profissionais com atuação na
áreainfanto-juvenil; a.4) Nas hipóteses de recusa e/ou necessidade decomplementação o CMDCA deverá, incontinenti, reencaminhar o
Projeto,com cópia da ata de deliberação da reunião/sessão do CMDCA à ComissãoIntersetorial da Municipalidade que deverá cumprir o quanto
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contido nadecisão daquele Conselho Gestor e devolvê-lo para nova apreciação doCMDCA no prazo mais breve possível; a.5) Em caso de
aprovação, o CMDCA deverá encaminhá-lo àMunicipalidade, visando obter do Chefe do Executivo sua inclusão naspropostas orçamentárias a
serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e PlanoPlurianual - PPA) e
para que inicie sua efetiva implementação., se necessáriocom o remanejamento de recursos de outras áreas, observado, em qualquercaso, o
princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e, emespecial, ao disposto no artigo 4º, caput e par. único, alíneas "c" e "d", daLei nº
8.069/90; a.6) Todas as etapas do processo de discussão do Plano deverãoser divulgadas com antecedência devida junto à comunidade,
assimcomunicadas oficialmente ao Ministério Público, Poder Judiciário eConselho Tutelar local; 6) Não havendo prejuízo ao interesse público,
envie-se viaofício, cópia da presente Portaria, à Municipalidade e ao COMDICA, informando a instauração deste Inquérito Civil. Dos ofícios
encaminhados àMunicipalidade e ao COMDICA deverá constar que o não atendimento deelaboração e implementação do Plano Municipal
poderá ensejar oajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público para que o PoderJudiciário obrigue a Municipalidade a promover todas
as medidasnecessárias destinadas a elaborar e implementar uma efetiva PolíticaMunicipal de Atendimento Socioeducativo, sem prejuízo de
eventual açãode responsabilização civil e administrativa, inclusive por ato deimprobidade, em face dos agentes públicos omissos. 7) Autue-se,
rubrique-se e numere-se a presente portaria deinstauração de Inquérito Civil, arquivando-se cópia em pasta própria daPromotoria de Justiça; 8)
Envie-se cópia desta Portaria ao Centro de ApoioOperacional das Promotorias da Criança e do Adolescente; à Justiça daInfância e da Juventude
local; a todos os CREAS; CRAS, CAPs e entidadesque executam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto doMunicípio de São
Pedro do Piauí; ao CEDCA/PI; ao CONANDA; à Secretaria de Direitos Humanos, noticiando a instauração deste InquéritoCivil (a fim de garantir a
publicidade da atuação ministerial);9) Cumpra-se as determinações supras no prazo máximo decinco dias, e com as respostas da Municipalidade
nos autos, tornemconclusos. Para subsidiar os trâmites deste procedimento fica designado Rodrigo MoraisLeite, Assessor de Promotoria.São
Pedro do Piauí (PI), 21 de março de 2018".
Às fls. 77-78, Ofício PJSP nº 38/2018, de 22 de março de 2018, destinado ao Prefeito de São Pedro do Piauí, Sr. José Maria Ribeiro de Aquino
Júnior, consignando que "A Lei Municipal nº 12.954, de 18 de janeiro de 2012 institui oSistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, cujo objetivo é oestabelecimento de responsabilidades para os entes federados noacompanhamento e execução de medidas
socioeducativas aplicadas pelo PoderJudiciário, aos adolescentes infratores.Dentre outras providências a serem realizadas pelos
municípios,acordo com o art. 5º, incisos II e III da referida lei, incumbe a estes elaborar oseu plano municipal de atendimento socioeducativo, em
conformidade com oPlano Nacional e o Plano Estadual de atendimento socioeducativo, bem comoimplantar as medidas socioeducativas de meio
aberto, quais sejam, a prestaçãode serviços à comunidade e a liberdade assistida.De acordo ainda com a Lei do SINASE, o plano municipal
deatendimento socioeducativo, os planos municipais de atendimentosocioeducativo deveriam ser elaborados e aprovados no prazo de
até360(trezentos e sessenta) dias após a elaboração e aprovação do Plano Nacionalde Atendimento Socioeducativo.O Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo foi aprovadopelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -CONANDA, por meio da Resolução
nº 160/2013 e o Plano Estadual foiaprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -CEDCA por meio da Resolução
nº 67, de 1º de julho de 2015. Os planosmunicipais de atendimento socioeducativo já tiveram o prazo para elaboraçãoexpirado, conforme art. 3º
da Lei Federal nº 12.594, de 18de janeiro de 2012, nodia 19 de novembro de 2014.Competindo ao Ministério Público, por força da Lei Federal
nº8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a fiscalização de políticaspúblicas para a criança e o adolescente, vimos por meio deste, com
fundamentono art. 37, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993, requisitar, noprazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, as seguintes
informações: a) O Município de São Pedro do Piauí já elaborou o PlanoMunicipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
disposto noart. 5, inciso II da Lei Federal nº 12.594/12?b) Em caso positivo, o Plano Municipal de AtendimentoSocioeducativo foi aprovado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente, em conformidade com o disposto no §2º do artigo 5º da LeiFederal nº 12.594/12?c)
Em caso positivo dos itens a e b, seja enviado cópia a estaPromotoria de Justiça, cópia do Plano Municipal de AtendimentoSocioeducativo e da
Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criançae do Adolescente, que aprova o Plano Municipal de
AtendimentoSocioeducativo.Informo que a presente requisição visa instruir o Inquérito CivilPúblico nº03/2018, instaurado para se averiguar a
implantação do SistemaMunicipal de Atendimento Socioeducativo no Município de São Pedro do Piauí- PI.Nesse sentido, cabe recordar o
disposto no art. 10 da Lei Federalnº7.347/85 que nos diz que "constitui crime, punido com pena de reclusão de 1(um) a 3 (três) anos, mais multa
de 10 (dez) a 1.000 (mil) ObrigaçõesReajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou aomissão de dados técnicos
indispensáveis à propositura da ação civil, quandorequisitados pelo Ministério Público."Sem mais para o momento, renovamos protestos de
estima econsideração".
Às fls. 79-80, Ofício PJSP nº 39/2018, de 22 de março de 2018, destinado ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de São Pedro do Piauí/PI, consignando as mesmas requisições contidas no Ofício PJSP nº 38/2018.
Às fls. 81-82, Ofício PJSP nº 40/2018, de 22 de março de 2018, destinado à Secretária de Assistência Social de São Pedro do Piauí/PI,
consignando as mesmas requisições contidas no Ofício PJSP nº 38/2018.
Às fls. 90-151, juntada de respostas aos Ofícios supracitados.
À fl. 154, DESPACHO determinando solicitação de auxílio junto ao CAODIJ do MPPI.
À fl. 155, DESPACHO, de 26 de fevereiro de 2019, determinando "seja solicitado elaboração de parecer técnico, junto ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, a respeito da documentação de fls. 54/80, de acordo com as normas disciplinadas no
Ato PGJ nº 735/2017.Determino, ainda, seja procedida a digitalização destes autos".
Às fls. 156-158, DESPACHOS de visto em correição.
À fls. 159, juntada de e-mail em cumprimento a DESPACHO anterior, consignando que "De ordem do EXMO. Promotor de São Pedro do Piauí,
Nielsen Silva Mendes Lima, em cumprimento a despacho de fls. 84 dos autos do Inquérito Civil Público nº 03/2018, que tem como objeto apurar a
existência do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em São Pedro do Piauí - PI, solicito: "elaboração de parecer técnico, junto ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, a respeito da documentação de fls. 54/80, de acordo com as normas
disciplinadas no Ato PGJ nº 735/2017. "Respeitosamente, Rodrigo M LeiteAssessor da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí - PI
Matrícula 15186Telefone (86) 9.9947 2493".
Às fls. 160-162, juntada de resposta encaminhada pelo CAODIJ, em atenção a Solicitação de Apoio nº 51/2019, formalizada pelo Parecer
Técnico-Jurídico nº 07/2019.
À fl. 164, DESPACHO, de 07 de maio de 2019, consignando que "Considerando o Parecer Técnico-Jurídico de fls. 90-91, determino que o
Município de São Pedro do Piauí/PI, seja NOTIFICADO para que proceda as modificações pertinentes no Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo".
Às fls. 165-166, Ofício PJSP nº 120/2019, 07 de maio de 2019, destinado ao EXMO. Prefeito de São Pedro do Piauí - PI, Sr. José Maria Ribeiro
de Aquino Júnior, consignando que "CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil Público nº 03/2018 (SIMP nº
000358-255/2018), instaurado para apurar a existência do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em SãoPedro do Piauí;
CONSIDERANDO que o art. 37, I, "b", da Lei Complementar Estadual no 12/93, preconiza que "No exercício de suas funções, o Ministério
Público poderá: I - instaurar inquérito civil e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los. a) (...); b) requisitar
informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios; c)(...)"; CONSIDERANDO o
Parecer Técnico-Jurídico nº 07/2019, que segue em anexo, acerca do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em São Pedro do Piauí;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, REQUISITA que, no prazo de até 10 (dez) dias, o Município de São Pedro doPiauí se
manifeste sobre a reformulação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, no tocante aos pontos apresentados no Parecer Técnico
Jurídico nº 07/2019. Por oportuno, cabe recordar o disposto no art. 10 da Lei Federal nº 7.347/85: "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
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ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público". Ademais, cabe recordar
o dispostono art. 11, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa): "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e notadamente: (...) II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;" Finalmente, ao tempo em que
cumprimenta Vossa Excelência, renova o Ministério Público seu compromisso de bem servir à causa pública e ao interesse público".
Às fls. 167-173, juntada de resposta encaminhada, em 04/07/2019, pelo Município de São Pedro do Piauí/PI.
À fl. 174, DESPACHO, de 02/09/2019, determinando prorrogação dos autos, bem como expedição de documentos.
À fl. 175, Ofício PJSP nº 359/2019, de 31 de outubro de 2019, destinado ao EXMO. Prefeito de São Pedro do Piauí - PI Sr. José Maria Ribeiro de
Aquino Júnior, consignando que "CONSIDERANDO que o art. 37, I, "b", da Lei Complementar Estadual no 12/93, preconiza que "No exercício de
suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquérito civil e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruílos. a) (...); b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, bem como dos órgãos e
entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios; c)(...)";
CONSIDERANDO o Inquérito Civil Público nº 03/2018 (SIMP nº 000358-255/2018), que tramita nesta Promotoria de Justiça, instaurado para
apurar a existência do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em São Pedro do Piauí; O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ, REQUISITA que, no prazo de até 10 (dez) dias, o Município de São Pedro do Piauí se manifeste sobre o andamento do Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo de São Pedro do Piauí. Por oportuno, consigna o Ministério Público que deixar de atender às suas requisições
configura crime, punido com reclusão de um a três anos, nos termos do art. 10 da Lei 7.7347/85. Finalmente, ao tempo em que cumprimenta
Vossa Senhoria, renova o Ministério Público seu compromisso de bem servir à causa pública e ao interesse público".
Às fls. 176-178, DESPACHOS de visto em correição.
A fl. 179, DESPACHO, de 13 de abril de 2020, consignando que "Determino que reiterado o Ofício de fl. 06. Expedientes necessários. Cumprase. Após, nova conclusão".
À fl. 181, Ofício PJSP nº 288/2020, de Prefeito de São Pedro do Piauí, de 21 de julho de 2020, destinado ao Ilmo. Prefeito de São Pedro do
Piauí/PI, Sr. José Maria Ribeiro de Aquino Júnior.
À fl. 183, CERTIDÃO, de 20 de julho de 2020, consignando que "Nesta data, CERTIFICO que encaminhei o e-mail que segue em anexo".
Às fls. 186-215, juntada de resposta encaminhada pelo Município de São Pedro do Piauí, consignando que "Venho por meio deste expediente,
informar e requerer, o que se segue: Inicialmente é válido mencionar que o Município de São Pedro do Piauí já procedeu a elaboração do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo pertinente, tendo sido enviado para a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Criança e do
Adolescente para o Conselho Municipal proceda a análise e o aprove na forma de Resolução, segue anexo minuta do plano, reafirmando a
necessidade do mesmo ser analisado, aprovado e após a aprovação, devidamente publicado, para que surta os efeitos legais. Disponibilizamonos ainda para prestar quaisquer esclarecimentos porventura existentes, bem como contamos com a importante e substancial participação e
fiscalização do MPE, que certamente contribui para prestação de um serviço de excelência, sem mais para o momento, apresentamos votos de
consideração e apreço", bem como encaminhando o "PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI 2019/2028.
À fl. 2017, DESPACHO, de 26 de outubro de 2020, consignando que "Determino seja solicitado elaboração de parecer técnico junto ao Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ a respeito do novo Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
encaminhado pelo Município de São Pedro do Piauí, juntado no movimento "ID: 31621847 - ATOS COMUNS Juntada".
À fl. 219, juntada de e-mail de cumprimento do despacho anterior.
À f. 221, juntada de e-mail encaminhado pelo CAODIJ, consignando que "De ordem da Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ), Dra. Francisca Sílvia da Silva Reis, encaminho o Parecer Técnico-Jurídico nº 36/2020,
com a reanálise do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São Pedro do Piauí, conforme solicitado. Por favor, confirmar
recebimento. Atenciosamente, Letícia Mara Galvão Batista, Estagiária CAODIJ".
Às fls. 222-224, juntada do PARECER TÉCNICO-JURÍDICO Nº 36/2020, encaminhado pelo CAODIJ, consignando que "Trata-se de Solicitação
de Apoio nº 361/2020, oriunda da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, solicitando a reanálise do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo (PMASE) do município de São Pedro do Piauí. Foi encaminhado a este Centro de Apoio, em 1º de março de 2019, cópia do
Inquérito Civil Público nº 03/2018, solicitando elaboração de parecer técnico a respeito do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do
Município de São Pedro do Piauí. Em resposta, foi enviado Parecer Técnico-Jurídico nº 07/2019, em 29 de março, à Promotoria de Justiça de
São Pedro do Piauí, com as recomendações necessárias para sua adequação à Lei nº 12.594/2012 (Lei do Sinase). Em 27 de outubro, este CAO
recebeu solicitação da referida promotoria para análise do Novo Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do município de São Pedro do
Piauí, integrado aos autos do Inquérito Civil Público nº 03/2018. O PMASE reformulado mostra significativa melhora em relação ao anterior: traz
nova organização e divisão de tópicos, contextualiza a elaboração do plano dentro da legislação brasileira, corrige falhas e omissões prévias, e
adiciona informações pertinentes ao sistema de atendimento socioeducativo direcionado ao adolescente infrator no município. A partir das
sugestões remetidas no Parecer Técnico-Jurídico nº 07/2019, analisam-se as mudanças acatadas pelo Plano: a) a identificação das demandas
específicas dos adolescentes, através de detalhamento dos dados registrados, a fim de efetivar os projetos e compor equipes capacitadas que
implementem e executem as medidas socioeducativas de acordo com as necessidades existentes. No tópico 7.1 Marco Situacional Geral dos
Adolescentes em Conflito com a Lei e Acompanhamento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, são expostos os dados colhidos a partir
de relatórios quantitativos do Conselho Tutelar, da Justiça, da Polícia Militar e do CREAS. Relatam-se o número de ocorrências e de processos
de apuração de atos infracionais, o sexo dos infratores, e o número de adolescentes acompanhados em razão da suposta prática de ato
infracional nos últimos anos (págs. 17 a 20). Embora as informações não estejam completas, são suficientes para fornecer um panorama geral da
situação dos adolescentes em conflito com a lei no município. b) tendo em conta que o município possui CREAS, neste deve ser realizado o
atendimento dos adolescentes sentenciados em medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade - PSC; verifica-se a necessidade
de sistematização do serviço de medidas socioeducativas, por meio da indicação da equipe, do fluxo de atendimento, da realização de seleção
de entidades para prestação dos serviços de prestação de serviços comunitários, etc.; É informado que a equipe técnica do CREAS é composta
por Advogado(a), Psicólogo(a) e Assistente Social, os quais devem realizar o serviço de acolhimento e escuta qualificada, e providenciar a
elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) (pág. 14). Também se discorre sobre o atendimento do jovem infrator nas entidades em que
cumprirá a medida de prestação de serviços comunitários, e a seleção dessas entidades (pág. 15). c) a definição do sistema de monitoramento e
avaliação, que deve ocorrer em um processo sistemático e contínuo em todas as ações, possibilitando a mensuração dos indicadores de
processo e resultados; O plano revela que o sistema de monitoramento e avaliação te rá como órgão responsável a Secretaria Municipal de
Assistência Social, e será realizado mediante a realização de reuniões ao final de cada período de avaliação, através da Comissão Intersetorial
das Medidas Socioeducativas, com a participação do CMDCA e Conselho Tutelar (pág. 26). d) A análise da adequação do recurso financeiro, a
fim de garantir consonância com a necessidade da socioeducação do município. Informa-se que o financiamento provirá do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente em São Pedro do Piauí-PI, o qual deve ser gerido pelo CMDCA; de dotação consignada no orçamento do
município voltado para atender às políticas de atendimento à criança e ao adolescente; e de cofinanciamento federal. Embora não sejam
informadas as atuais condições do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município, espera-se que seu funcionamento
seja acompanhado continuamente a fim de que se garanta a destinação de recursos para as ações do sistema de atendimento. Diante das
considerações feitas, tem-se que as alterações promovidas pelo município de São Pedro do Piauí em seu PMASE atendem suficientemente às
sugestões encaminhadas no Parecer nº 07/2019. Teresina-PI, 03 de novembro de 2020. FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS Promotora de
Justiça Coordenadora do CAODIJ".
À fl. 227, DESPACHO, de 09 de novembro de 2020, consignando que "Considerando que o PARECER TÉCNICO-JURÍDICO Nº 36/2020,
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encaminhado pelo CAODIJ em atenção à solicitação de auxílio para reanálise do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município
de São Pedro do Piauí, foi de que "as alterações promovidas pelo município de São Pedro do Piauí em seu PMASE atendem suficientemente às
sugestões encaminhadas no Parecer nº 07/2019"; Considerando a resposta do Município de São Pedro do Piauí, juntada no movimento "ID:
31621847 - ATOS COMUNS Juntada", em 28/07/2020 09:12:00, informa que o Plano foi "enviado para a Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos das Criança e do Adolescente para o Conselho Municipal proceda a análise e o aprove na forma de Resolução"; DETERMINO, seja a
Presidente do CMDCA de São Pedro do Piauí oficiada para que, em até 10 (dez) dias, se manifeste sobre o andamento do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo".
À fl. 229, Ofício PJSP no 549/2020, de 09 de novembro de 2020, destinado a Ilma. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente de São Pedro do Piauí/PI, consignando que "CONSIDERANDO que o art. 37, I, "b", da Lei Complementar Estadual no 12/93,
preconiza que "No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquérito civil e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes e, para instruí-los. a) (...); b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais,
estaduais e federais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, do
Estado e dos Municípios; c) (...)"; CONSIDERANDO o Inquérito Civil Público nº 03/2018 (SIMP nº 000358-255/2018), que tramita nesta
Promotoria de Justiça, instaurado para apurar a existência do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em São Pedro do Piauí; O
MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, REQUISITA, no prazo de até 10 (dez) dias, que o Município de São Pedro do Piauí se
manifeste sobre o andamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São Pedro do Piauí".
À fl. 237, DESPACHO, de 30 de novembro de 2020, consignando que "CONSIDERANDO que este feito ficou suspenso entre 18/03/2020 a
09/08/2020, face o teor dos ATOS PGJ números 995, 999, 1002, 1007, 1010, 1012, 1015 e 1019, todos do ano de 2020. CONSIDERANDO a
assoberbada rotina de trabalho desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí - PI, haja vista a mesma compreender 04 (quatro) municípios
(São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres); CONSIDERANDO o contexto da pandemia;
CONSIDERANDO que, em razão destes fatos, não foi possível concluir o ICP n.º 03/2018, no prazo adequado, ensejo que devam ser aplicados
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; CONSIDERANDO, ainda, que o referido procedimento tramita há mais de 01 (um) ano;
Determino: a) seja prorrogado este Inquérito Civil Público n.º 03/2018, conforme art. 9º da Resolução CNMP Nº 23/2007, pelo prazo de 01 (um)
ano, retroagindo para 14/09/2020 (novo vencimento em 14/09/2021); b) sejam os autos conclusos, para nova análise. Registre-se. Cumpra-se".
À fl. 241, DESPACHO, de 13 de janeiro de 2021, consignando que "Determino seja reiterado o Ofício PJSP n.º 549/2020, juntado no "movimento
ID: 32055158 - ATOS COMUNS Diligências Ofício", REQUISITANDO, no prazo de até 10 (dez) dias, que a Presidente do CMDCA se manifeste
sobre o andamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São Pedro do Piauí. Expedientes necessários. Cumpra-se".
À fl. 244, Ofício PJSP n.o 05/2021, de 13 de janeiro de 2021, destinado à ILMA. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente de São Pedro do Piauí/PI: Sra. Maria José de Almeida, consignando que "CONSIDERANDO que o art. 37, I, "b", da Lei
Complementar Estadual n. 12/93, preconiza que "No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquérito civil e outras
medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los: a) (...); b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de
autoridades municipais, estaduais e federais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de quaisquer
dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios; c) (...)"; CONSIDERANDO o Inquérito Civil Público n.º 03/2018 (SIMP n.º 000358-255/2018),
que tramita nesta Promotoria de Justiça, instaurado para apurar a existência do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em São Pedro
do Piauí; O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua Promotora de Justiça, REQUISITA, no prazo de até 10 (dez) dias, manifestação sobre o andamento
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São Pedro do Piauí".
À fl. 249, DESPACHO, de 25 de fevereiro de 2021, consignando que "O Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí PI, Nielsen Silva Mendes Lima, no uso de suas atribuições legais, submete o Procedimento sub oculi à Correição Interna instaurada no âmbito
deste Órgão Ministerial por meio da Portaria GPJSP nº 01/2021, expedida em 08 de fevereiro de 2021. Além disso, em atenção ao documento
juntado no movimento de ID: 31621847, DETERMINO sejam oficiados o Município de São Pedro do Piauí e a Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente do Município, encaminhando o PARECER TÉCNICO-JURÍDICO Nº 36/2020, juntado no movimento de
32039075 - ATOS COMUNS Juntada, REQUISITANDO que seja dado o devido andamento no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo".
À fl. 252, Ofício PJSP no 58/2021, de 25 de fevereiro de 2021, destinado Ao Ilmo. Prefeito de São Pedro do Piauí/PI: Sr. José Maria Ribeiro de
Aquino Júnior, consignando que "CONSIDERANDO que o art. 37, I, "b", da Lei Complementar Estadual no 12/93, preconiza que "No exercício de
suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquérito civil e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruílos. a) (...); b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, bem como dos órgãos e
entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios; c) (...)";
CONSIDERANDO o Inquérito Civil Público nº 03/2018 (SIMP nº 000358-255/2018), que tramita nesta Promotoria de Justiça, instaurado para
apurar a existência do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em São Pedro do Piauí; CONSIDERANDO o PARECER TÉCNICOJURÍDICO Nº 36/2020, que segue em anexo, do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ/MPPI, no qual restou
consignado que "as alterações promovidas pelo município de São Pedro do Piauí em seu PMASE atendem suficientemente às sugestões
encaminhadas no Parecer nº 07/2019"; O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, REQUISITA seja dado o devido andamento no
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São Pedro do Piauí. Ademais, sejam encaminhadas providências no prazo de até 10 (dez)
dias".
À fl. 255, Ofício PJSP no 59/2021, de 24 de fevereiro de 2021, destinando a Ilma. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente de São Pedro do Piauí/PI: Sra. Maria José de Almeida, consignando as mesmas requisições contidas no Ofício PJSP no 59/2021.
À fl. 257, Ofício PJSP no 58/2021, de 25 de fevereiro de 2021, destinado ao Ilmo. Prefeito de São Pedro do Piauí/PI: Sr. José Maria Ribeiro de
Aquino Júnior, consignando as mesmas requisições contidas no Ofício PJSP no 59/2021.
À fls. 260-267, juntada de resposta encaminhada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
À fl. 269, CERTIDÃO, de 04 de maio de 2021, consignando que "Nesta data, Eu, Rodrigo Morais Leite, CONSIDERANDO o recebimento de
resposta aos Ofícios PJSP 05, 58 e 59/2021, juntada no movimento de ID: 32880184, faço os presentes autos CONCLUSOS PARA DESPACHO
ao Exmo. Promotor de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva Mendes Lima".
À fl. 271, DESPACHO, de 04 de maio de 2021, consignando que "CONSIDERANDO a resposta aos Ofícios PSJP nº 05, 58 e 59 de 2021, juntada
no movimento de ID: 32880184, comprovando a existência do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de São Pedro do Piauí,
DETERMINO seja procedida minuta de relatório final pelo arquivamento do presente Inquérito Civil Público, com a determinação de instauração
de Procedimento Administrativo para acompanhamento da implantação do PMASE. Expedientes necessários".
À fl. 276, DESPACHO , de 10 de fevereiro de 2022, consignando que "O Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do
Piauí - PI, Sr. Nielsen Silva Mendes Lima, no uso de suas atribuições legais, submete o Procedimento sub oculi à Correição Interna instaurada no
âmbito deste Órgão Ministerial por meio da Portaria GPJSP nº 01/2022, expedida em 07 de fevereiro de 20221. CONSIDERANDO despacho de
ID 32884972; Determino seja minutado relatório final, conforme teor de referido despacho. Após, nova conclusão. Expedientes necessários.
Cumpra-se".
É o breve relatório.
Compulsando os autos, verificou-se que o Município de São Pedro do Piauí apresentou o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
(PMASE). Assim sendo, não se faz razoável o prosseguimento deste INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 03/2018, SIMP Nº: 000358-255/2018,
motivo pelo qual PUGNAMOS PELO SEU ARQUIVAMENTO, nos termos do Resolução CNMP n.º 23/2007.
Além disso, DETERMINO instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar a implementação do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo (PMASE) no Município de São Pedro.
Dê-se ciência aos interessados. Seja encaminhada cópia deste despacho para que seja publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem
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como se remeta cópia ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente - CAODIJ, para conhecimento.
Após, sejam "os autos (...), juntamente com a promoção de arquivamento, (...) remetidos" ao Conselho Superior do Ministério Público, "no prazo
de três dias", nos termos do § 1º e § 2º do Art. 10. da Resolução CNMP nº 23/2007.
Cumpra-se. Expedientes necessários. Registre-se no SIMP.
São Pedro do Piauí, 28 de abril de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 13/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 07/2022, para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da
dengue, chicungunya e zika no Município de São Pedro do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva
Mendes Lima, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85,
art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDOque 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;
CONSIDERANDOque ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDOo teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDOque ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
CONSIDERANDOque se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDOa necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue,
em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.);
CONSIDERANDOque o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
CONSIDERANDOque, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e 30
(trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
CONSIDERANDO que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no Estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
CONSIDERANDO queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 07/2022, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes
Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do município de São
Pedro do Piauí, em todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização,
determinando as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como
partes: Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Requerido: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ; a classe: 910033 Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; o assunto: 12519 - Vigilância
Sanitária e Epidemiológica;
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de procedimento administrativo no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica
própria da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde (CAODS);
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Procedimento Administrativo, assim que ocorrer, certificando a data;
5. Sejam oficiados o Ilmo. Prefeito de São Pedro do Piauí, Sr. José Maria Ribeiro de Aquino Jr., e a Ilma. Secretária de Saúde, Sra. Sra. Ana
Lourdes Lucio Ribeiro de Aquino, requisitando-se que, em até 10 (dez) dias, encaminhe informações sobre as ações executadas nos eixos:
controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, bem assim a remessa do plano de contingência com
informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
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6. Seja oficiada a Ilma. Coordenadora da IV Regional de Saúde do Estado do Piauí - Território Entre Rios, Sra. Franciscleia Moraes Barbosa,
requisitando-se, em até 10 (dez) dias, a realização de vistoria in loco no município de São Pedro do Piauí, a fim de verificar a execução das ações
de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da
Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos;
7. Seja oficiado o(a) Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São Pedro do Piauí para que tome conhecimento da instauração do presente
procedimento;
8. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de abril de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf .
Acesso em 05/04/2022;
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;

5.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS - PI23199
RECOMENDAÇÃO Nº 010/ 2022
CONSIDERANDO a função constitucional do Ministério Público na proteção da integridade física e psicológica de crianças e adolescentes;
CONDIDERANDO a função constitucional de Controle da Atividade Policial a cargo do Ministério Público;
CONSIDERANDO as constantes denúncias de que em ITAUEIRA, FLORES DO PIAUÍ, RIO GRANDE DO PIAUÍ e PAVUSSU menores de idade
conduzem veículos automotores, especificamente MOTOCICLETAS, em claro descumprimento à legislação de trânsito;
CONSIDERANDO que em regra são maiores que entregam veículos a menores, permitindo a prática do ato infracional;
CONSIDERANDO que os condutores de motocicleta dos Municípios que compõem a Comarca têm o hábito de circular sem capacete, inclusive
transportando pessoas na garupa dos veículos sem a proteção legal;
CONSIDERANDO que há denúncias de uso abusivo de som automotivo nos municípios citados;
RECOMENDA administrativamente esta Promotoria de Justiça ao Comandante do BATALHÃO RESPONSÁVEL PELA ÁREA e
COMANDANTES DOS GPMs dos Municípios citados:
1) A Realização de BLITZ EVENTUAIS e localizadas ou abordagens por amostragem, de acordo com a oportunidade e conveniência, devendose realizar tais atos de forma permanente, para repressão de crimes de trânsito;
2) Os seguintes procedimentos quanto a menores infratores em crimes de trânsito:
a) Verificando que criança ou adolescente conduz veículo automotor, fazer a apreensão do veículo, notificando os pais ou responsável a
comparecerem ao GPM, para acompanhar o menor, devendo também comunicar o caso ao CONSELHO TUTELAR para acompanhamento;
b) Em seguida tomar a termo o depoimento do menor e do seu responsável, e liberar o menor sob termo de responsabilidade de maior (pai,
mãe ou quem os represente), informando que se aplica ao menor o artigo 309, do CTB e ao maior o artigo 310, do CTB (respectivamente,
conduzir veículo automotor sem habilitação para tanto e entregar veículo automotor a pessoa não habilitada);
c) Registrar tudo como TCO, devendo narrar os fatos de forma clara e resumida, constando os dados do infrator e responsável, além
dos dados da ocorrência (local, data etc) e protocolar com TCO no PJE, podendo encaminhar ao MP para protocolo;
d) Quanto ao veículo apreendido, verificando-se que esse se encontra legalizado e com as taxas devidas quitadas, FAZER A DEVOLUÇÃO
ao dono do veículo ou a quem tenha a aparência de dono, mediante termo de responsabilidade, nos termos do artigo 118, do Código de
Processo Penal;
e) Caso o veículo esteja com a documentação atrasada, mantê-lo apreendido, para que apenas o Juiz determine a sua liberação;
3) Os seguintes procedimentos em relação a condutores maiores:
a) Verificar se o condutor conduz o veículo com capacete. Não o fazendo, pedir a carteira de motorista e a documentação do veículo.
Estando o condutor e o veículo devidamente regularizados, não apreender o veículo, pois, a não ser quando se trate de autoridade de
trânsito, o Policial Militar não tem atribuição para fiscalizar infrações administrativas. No entanto, orientar o condutor a utilizar o equipamento
de segurança, sob pena de apreensão futura do veículo em caso de reincidência;
b) Verificando-se que o condutor está sem capacete, habilitação e o documento do veículo está atrasado, fazer a apreensão do veículo e
conduzir o condutor até o GPM, devendo registrar o termo do condutor e informar em que situação esse conduzia o veículo (local, horário,
proximidade a praças, escolas ou hospitais, etc), por ser essencial à verificação da prática do crime previsto no artigo 309, do CTB (condução de
veículo sem habilitação gerando perigo de dano), frisando-se que o STF considera que perigo deve ser concreto, a ser avaliado pela
autoridade competente (no caso pelo Policial Militar em atuação);
c) Ao verificar a possível prática do crime previsto no artigo 306, do CTB (condução de veículo automotor sob efeito de álcool ou outras
drogas), proceder ao encaminhamento a Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais;
d) Caso condutor, mesmo que habilitado e com a documentação do veículo atualizada, esteja conduzindo pessoa sem capacete, proceder a
apreensão do veículo e a abertura de Termo de Comunicação de Ocorrência, pois o ato de conduzir pessoa (carona) em motocicleta, sem
equipamento de segurança (capacete), importa na prática do crime de Periclitação da Vida e da Saúde, previsto no artigo 132, Código
Penal. Nesse caso, abrir o procedimento, ouvindo o condutor e o carona (pessoa conduzida), liberando o veículo caso esteja regularizado, nos
termos do artigo 118, do CPP;
e) Caso se verifique que o veículo automotor (motocicleta), esteja equipado com instrumentos sonoros (cadron), fazer a condução do
veículo ao GPM, registrar a ocorrência em Termo de Ocorrência Criminal, e liberar o veículo caso esse esteja regularizado e com a prévia
retirada do equipamento, nos termos do artigo 118, do CPP. Da mesma forma, estando o veículo irregular com a sua documentação, apenas o
Juiz pode determinar a liberação do veículo; informar a esse condutor que a sua prática condiz com a CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO
DO SOSSEGO PÚBLICO, prevista no artigo 42, da Lei de Contravenções Penais. Nesse caso, também informar o local e as circunstâncias
nas quais o condutor seguia com seu veículo;
f) em caso de verificar uso de som automotivo em zona urbana, recomendar que tal equipamento seja desligado, e, acaso haja a desobediência,
apreender o VEÍCULO E O INSTRUMENTO SONORO, procedendo da forma citada em item "e";
4) Quanto ao encaminhamento dos termos e documentos:
a) Havendo a prática dos crimes previstos nos artigos 309 e 310 do CTB; 132, do Código Penal, e 42 da Lei de Contravenções, encaminhar
os Termos de Ocorrência Criminal com os documentos dos veículos (ou cópias, caso o veículo tenha sido devolvido), diretamente ao Ministério
Público, para atuação de direito;
b) Em caso de verificação de crime mais grave, especificamente crimes contra o patrimônio e crime de condução de veículo automotor sob o
efeito de álcool e drogas, encaminhar o caso ao Delegado de Polícia, para abertura do competente Inquérito Policial;
5) Essa RECOMENDAÇÃO não exclui outras atribuições da autoridade policial, não descritas, tendo por finalidade o CONTROLE dos abusos
na condução de MOTOCICLETAS nos Municípios englobados.
Proceda-se ao encaminhamento da recomendação.
Publique-se e dê-se amplo conhecimento.
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Itaueira/PI, 26 de abril de 2022.
JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ
Promotor de Justiça

5.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO - PI23200
PORTARIA Nº 06/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo objetivando a realização do controle externo concentrado da atividade policial, a teor Resolução
CNMP nº 20/2007. Visitas Técnicas referentes às inspeções de Abril e Maio de 2022 (art. 7º, inc. I da Resolução CPJ/PI nº 06/2015, alterado pela
Resolução CPJ/PI nº 09/2018). Formulário do CNMP. Polícia Militar - 2ª Cia 18º BPM de Regeneração/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, com esteio
nos arts. 127, caput, e 129, VII, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015 e Resolução CJP/MPPI nº 09/2018; na Resolução
CNMP nº 20/2007, com as alterações promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDO que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
CONSIDERANDO que estão sujeitos ao controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da
legislação em vigor, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro
órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução
criminal, conforme prevê o art. 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que, entre as atribuições do controle externo concentrado da atividade policial, o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 20/2007 do
CNMP determina aos órgãos do Ministério Público o dever de realizar visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro
em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;
CONSIDERANDO a importância das inspeções in loco nas unidades policiais, para conhecer a realidade de trabalho, as dificuldades por que
passam os policiais civis, militares e a própria sociedade, no intuito de possibilitar uma atuação ministerial mais direcionada e objetiva;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar as
instituições, consoante inciso II do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022/PJR-MPPI, com a finalidade de realizar visita técnica na sede da 2º Cia do 18º
BPM de Regeneração/PI (área de atribuição), a teor do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 20/2007 do CNMP, determinando, desde já, as
seguintes diligências:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público-CSMP, ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça
Criminais-CAOCRIM/MPPI, para conhecimento;
3. REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
4. AGENDAR data para realização de visita técnica, devendo ser anexado o formulário de visita técnica para fins de preenchimento com os
dados referentes ao período, de tudo certificado nos autos;
5. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. nº 15.521 o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. nº 15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
6. Após a realização da visita, caso constatadas irregularidades, sejam minutadas as peças inerentes as providências que devam ser adotadas
para sanar as referidas falhas; e
7. JUNTADA aos autos das seguintes resoluções: Resolução CNMP nº 20/2007, Resolução CPJ/PI nº 06/2015 e Resolução CPJ/PI nº 09/2018.
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Cumpra-se.
Regeneração, 28 de Abril de 2022.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

5.7. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23201
PORTARIA 29ª P.J. Nº 033/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29ª PJ Nº 011/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO apurar irregularidades apontadas em relatórios do Conselho Municipal de Saúde em UBS's da Capital.
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro
de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
apurar irregularidades apontadas em relatórios do Conselho Municipal de Saúde em UBS's da capital, adotando, caso necessário, ao final,
as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
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1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta Promotoria de
Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Nomeia-se o Sr. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Que seja reiterado ofício à Diretoria de Atenção Básica da FMS, requerendo manifestação sobre a demanda apresentada e informe a atual
situação de cada UBS apontada no relatório emitido pelo Conselho Municipal de Saúde.
4. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
5. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público;
6. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 27 de abril de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

5.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE - PI23202
PORTARIA Nº 09/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Amarante-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, 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;
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;
RESOLVEinstauraropresente INQUÉRITO CIVIL comvistas a:
adotar as providências para a erradicação do lixão no Município de PALMEIRAIS-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;
2. 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 Palmeirais-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 Palmeirais-PI ou que promovam o reaproveitamento ou reciclagem dos resíduos urbanos coletados no Município.
Fica designado o servidor Nilson Castro Neto, matrícula 15549, Assessor de Promotoria, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar o
feito.
Conclusos, retornem os autos.
Amarante- PI, 29 de abril de 2022
AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO
Promotor 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.
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5.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO - PI23203
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000473-325/2021
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000473-325/2021, instaurada a partir daManifestação nº 2788/2021, oriunda da Ouvidoria do MPPI, conforme
representação apresentada pelo Sr. Felipe de Tarso Fonseca Farias, presidente da Câmara Municipal de Passagem Franca do Piauí.
Segundo o noticiante, o Prefeito da referida municipalidade estaria enviando Balancete ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI - sem
ter apresentado o referido Balancete à Câmara Municipal.
Após reiteradas solicitações encaminhadas à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, a municipalidade encaminhou resposta em 20 de janeiro
de 2022, alegando que a denúncia apurada no bojo deste procedimento é infundada, pois os balancetes estariam sendo entregues anualmente à
Câmara Municipal.
Todavia, a municipalidade não juntou qualquer prova do alegado.
Em face disso, em janeiro de 2022 foi enviado ofício nº 182/2022-PJBD/MPPI solicitando à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí o
encaminhamento de documentos comprobatórios do alegado na resposta retro.
Ocorre que, mesmo o expediente tendo sido recebido em 02.02.2022 pela servidora Kaline Rodrigues, a municipalidade quedou-se inerte até o
presente momento.
Em fevereiro de 2022, novo ofício de nº 334/2022-PJBD/MPPI foi encaminhado à municipalidade, assinalando o prazo de 05 (cinco) dias para
cumprimento da solicitação ministerial. Todavia, a municipalidade permaneceu inerte, conforme certidão datada de 07.03.2022.
Dessa forma, novo ofício foi remetido à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, tendo a municipalidade apresentado documentação referente
ao quanto alegado, por meio do ofício nº 39/2022/GAB/PMPF de 29 de março de 2022.
Em seguida, foi expedido ofício nº 550/2022-PJBD/MPPI ao noticiante, Sr. Felipe de Tarso Fonseca Farias, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
manifestar-se acerca da documentação apresentada pela Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, por meio do ofício nº 39/2022/GAB/PMPF,
requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. Em que pese referido expediente tenha sido recebido em 06.04.2022, o
prazo para o noticiante apresentar manifestação transcorreu in albis.
A municipalidade encaminhou, novamente, por meio do ofício nº 41/2022/GAB/PMPF de 29 de março de 2022, documentação referente às
alegações constantes na resposta encaminhada em 20.01.2022. Ressalta-se que referida documentação é idêntica a documentação apresentada
anteriormente por meio do ofício nº 39/2022/GAB/PMPF.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que o noticiante foi devidamente oficiado para manifestar-se acerca da documentação apresentada pela
Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, sendo, inclusive, advertido que seu silêncio acarretaria o arquivamento do presente feito, todavia,
manteve-se inerte.
Além do mais, observa-se que a documentação acostada aos autos em 05 de abril de 2022, por meio do ofício nº 41/2022, é a mesma juntada
em 31.03.2022, através do ofício nº 43/2022, a qual já foi devidamente encaminhada ao denunciante.
À vista do exposto, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, bem como da concordância tácita do noticiante,
inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria,
internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 27 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000186-325/2022
Trata-se de Certidão, autuada como Notícia de Fato (NF) 000186-325/2022, na qual a sra. Jaynne Karolayne Lopes dos Santos pediu
providências à esta Promotoria de Justiça.
Conforme relatado, a sra. Jaynne teria concluído o ensino médio no ano 2019, na Unidade Escolar Costa e Silva, localizada na Av. Costa e Silva,
nº 756, Passagem Franca - PI e que referida escola possuía como diretora, na época, a sra. Gilda Regina Nunes Luz. Segundo declarado, desde
que concluiu o ensino médio, a noticiante tenta conseguir junto à direção da escola seu certificado de conclusão, sem, todavia, lograr êxito.
A noticiante informou, ainda, que está matriculada na Universidade Estadual do Piauí - UESPI, desde abril de 2021 (Curso de Licenciatura Plena
em Letras Português), e que, no ato da matrícula, não foi necessário apresentar o certificado, apenas a declaração de conclusão de ensino
médio, mas que, agora, para efetuar a renovação da matrícula, precisa do certificado de conclusão. Além do mais, a noticiante informou que
buscou, novamente, a direção da Unidade Escolar, com o fito de obter seu certificado, todavia, até o presente momento, a atual diretora da
escola, Sra. Maria da Conceição dos Santos Melo Pinheiro, não deu qualquer retorno à interessada.
Informou, ao final, que tomou conhecimento, por meio de terceiros, que seu certificado está na SEDUC-PI, sendo necessário, apenas, que a
direção da supracitada escola o busque em Teresina -PI, e que, mesmo ciente disso, a atual diretora da Unidade Escolar Costa e Silva
permanece inerte.
Foi solicitado esclarecimentos e providências à Unidade Escolar Costa e Silva, tendo a Escola encaminhado ofício nº 05/2022, em 01 de abril de
2022, informando que o Certificado de conclusão do Ensino Médio da sra. Jaynne Karolayne já estava na escola, devidamente autenticado,
desde o dia 28 de março de 2022.
No dia 01 de abril de 2022, a Sra. Maria Silvaneide Rodrigues, genitora de Jaynne Karolayne, entrou em contato com esta Promotoria de Justiça
e relatou que a direção da Unidade Escolar tinha entrado em contato informando que já estavam em posse do referido certificado. Além do mais,
a declarante requereu o arquivamento do feito.
Documentos comprobatórios anexados aos autos.
Eis o relatório. Passo à decisão
Compulsando os autos, verifica-se que fora encaminhado ofício nº 510/2022-PJBD/MPPI à Unidade Escolar Costa e Silva, o qual solicitava
esclarecimentos sobre os fatos narrados, tendo referida Unidade Escolar informado que o Certificado de conclusão do Ensino Médio da sra.
Jaynne Karolayne já estava na escola, devidamente autenticado, desde o dia 28 de março de 2022.
Além do mais, a genitora sra. Jaynne entrou em contato com esta Promotoria de Justiça e requereu o arquivamento do feito, tendo em vista que a
situação já teria sido solucionada.
Ante o exposto, com comprovação de que as medidas necessárias para solução do presente caso foram tomadas, e não se vislumbrando
outras diligências a serem realizadas, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem
remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se à noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Cumpra-se.
Cumpridas as referidas diligências, FAÇAM-SE OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Barro Duro - PI, 07 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
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ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

5.10. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23205
PORTARIA N° 47/2022
Procedimento Administrativo nº 000025-172/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de
Justiça titular e no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público prescreve em seu artigo 8º que "o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade - fim destinado a: II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições.";
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que havia no âmbito desta promotoria de justiça o Inquérito Civil 000105.172.2015 que tratava dessa questão, neste
procedimento foi realizada perícia técnica pela Coordenadoria de Pareceres e Perícias Técnicas deste Órgão Ministerial nos imóveis, constando a
situação detalhada de cada terreno,aos 14/08/2019, conforme Relatório nº 04/2019. Ocorre que este Inquérito Civil foi arquivado por perda do
objeto.
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000025-172/2022, na forma do Artigo. 8°, da Resolução n° 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público, com a finalidade de acompanhar a atuação dos órgãos municipais de fiscalização, na respectiva atuação
fiscalizatória da geração de poluição ambiental decorrente de depósitos de lixo orgânico e material de construção civil nos terrenos localizados na
Avenida Raul Lopes de propriedades das Sras. Carine Villani Ramos Barbosa, do Espólio de Maria Vieira dos Santos e do Sr. José Robson de
Oliveira Eireli.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Teresina-PI, 27 de Abril de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo

5.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA - PI23206
NOTÍCIA DE FATO Nº 031/2021
SIMP nº 000291-197/2022
OBJETO: EDITAL SEDUC -03/2022
REQUERENTE: Sindicato dos Funcionários Públicos de Cajueiro da Praia -PI SINDFUP.
REQUERIDO: Município de Cajueiro da Praia-PI
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se Notícia de Fato instaura através da denúncia oferecida pelo Requerente, de que o Município de Cajueiro da Praia não haveria
cumprido os princípios administrativos ao promover o EDITAL SEDUC -03/2022.
A Reclamante apontou que:
"Na portaria não é informada a carga horaria nem a lotação dos professores, desrespeita os prazos previstos em lei para inscrições que
se inicia logo no dia seguinte a sua publicação. Temos a dificuldade com professores em período de férias e fora do município que
retornadas atividades no dia 25 de março período que já se encerrou as inscrições, de acordo com aportaria municipal e calendário
escolar. Outro ponto é que a portaria não define a necessidade de vagas por disciplinas, denominação de cargos, descrição de
atribuições do cargo e indicação de escolaridade ou habilitação e deixa tudo a cargo da secretária de educação, indocontra o princípio
da publicidade, estampado no caput art. 37 da Constituição Federal,reforçado pelo art. 5ª e decreto federal 6944/2009. O processo é
discriminatório quando trata como critério de desempate a mudança de nível "tempo de serviço do professor" onde o correto seria
habilitação ou especialização comprovada com experiência nas disciplinas para um melhor aproveitamento do aluno que é o foco da
educação."
O Município apresentou respostas aos questionamentos do Ministério Público, comprovando que houve publicidade do certame no sítio eletrônico
da Prefeitura (ID nº 53269917).
Quanto as demais alegações, o edital, que é a lei do certame, ditou a data das inscrições, o número de vagas, as escolas nas quais haveria
lotação e remeteu a Portaria Municipal nº 60 de 18 de março de 2022, constante do anexo II desde Edital para os critérios específicos de
avaliação, requisitos mínimos para inscrição e critérios de avaliação.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
No caso em tela, trata-se de um certame interno do município Cajueiro da Praia, no qual os critérios objetivos e auditáveis são os níveis e classes
ocupados pelos docentes, com base na Lei Municipal 241 de 30 de junho de 2011.
A administração público a permitido determinar critério de avaliação para seus certames, de acordo com sua discricionariedade, desde que estes
objetivem satisfazer a coisa pública e prezem pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade.
Tendo em vista não se evidenciar violação dos princípios administrativos, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do procedimento, o que faço com
esteio no art. 4°, caput, inciso I, da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, na conforme
previsão do art. 5° da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2°, do art. 4°, da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação.
Para efeitos de se notificar a Requente da presente decisão via e-mail, para que, caso queira apresente recurso no prazo de 10(dez) dias,
publique-se.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio. Esta decisão vale como Notificação.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia, 27 de abril de 2022.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça

5.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA - PI23208
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RECOMENDAÇÃOADMINISTRATIVANº002/2022
INQUÉRITO CIVILPÚBLICONº176-188/2022
Ementa: Recomenda a implementação das aulas em regime presencial em todo o Município, com a adoção de medidas necessárias para o
fornecimento de Transporte escolar aos alunos residentes na Zona Rural.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal
de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDOque nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a gestão democrática do ensino público.
Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que o constituinte de 1988 não tratou a educação como um fim em si mesmo, ou mero instrumento de enriquecimento cultural,
mas um verdadeiro caminho, mecanismo ou meio de construção de uma sociedade que se pretende justa, livre e solidária;
CONSIDERANDOque um dos princípios que deve conduzir o ensino, destaca - se o disposto no art. 206, I, da CF/88: "I - igualdade de
condições para o acesso epermanência na escola";
CONSIDERANDO que o dispositivo constitucional acima referido se constitui num desdobramento natural do princípio da igualdade abarcado no
caput do artigo 5º, da Constituição Federal, dando ênfase à necessidade de o Poder Público proporcionar reaiscondiçõesparaquetodos
tenham acessoao Sistema deEnsino;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e §§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que deve ser preservada a integridade física e a segurança dos alunos que utilizam o transporte escolar;
CONSIDERANDOque o art. 4° da Lei Federal 9.394/94 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) consigna como obrigação do Poder Público
fornecer o serviço público e gratuito de transporte escolar;
CONSIDERANDO que, no caso das crianças e adolescentes, a educação, como direito subjetivo, deve ser garantida com prioridade absoluta, e,
no contexto de rediscussão de prioridades e planejamento da liberação de atividades, incide o princípio da prioridade absoluta aos direitos da
criança e do adolescente tem previsão no texto constitucional (art. 227, caput, CF/88), no estatuto protetivo (art. 4º, caput e parágrafo único,
ECA), em que se impõe a primazia tanto no atendimento, quanto na formulação de políticas públicas destinadas à
infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que a Resolução do FNDE n° 45/13 considera veículos de transporte escolar ônibus e seus semelhantes, embarcações e
bicicletas, e que, mesmo nas regiões em que as estradas são precárias ou não existam veículos apropriados o transporte deve ser realizado em
carros menores, devidamente adaptados pata tanto e autorizados pelo DETRAN e pelo Ministério Público;
CONSIDERANDOque para o transporte de alunos não são recomendados motocicletas, carros de passeio, canoas a remo, barcos precários e
caminhões paus de arara e que o veículo deve obedecer às especificações do art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro, sem eximir a
responsabilidade municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos;
CONSIDERANDO que o inciso VI, do art. 136 do CTB exige o número de cintos de segurança igual à lotação e que o art. 65 do CTB obriga o uso
do cinto de segurança para condutor e passageiros do veículo como condição de segurança;
CONSIDERANDOque a utilização de veículostracionados(4x4),comcapacidade de até 5 (cinco) passageiros podem ser permitidas pelo
Poder Público para prestar o serviço de "condução coletiva de escolares", em situações excepcionais, desde que cumpram todos os requisitos do
Código de Trânsito Brasileiro em seus artigos 136 a 139, e em especial que tenham autorização do DETRAN - PI para prestarem tal serviço;
CONSIDERANDO que os princípios constitucionais são as principais normas fundamentais de conduta de um indivíduo mediante às leis já
impostas, além de exigências básicas ou fundamentos para tratar uma determinada situação e podem até ser classificados como a base do
próprio Direito;
CONSIDERANDO o Princípio da Razoabilidade, que consiste em agir com bom senso e prudência, levando-se em conta a relação de
proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato;
CONSIDERANDO que o artigo 2°, caput, da lei 10.880/04, institui o Programa de Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, com o
objetivo de oferecer
transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em áreas rurais para garantir o acesso à educação e a permanência dos
mesmos nos estabelecimentos escolares, incluindo não só o veículo para o transporte, assim como, as vias de acesso.
CONSIDERANDO a Resolução nº 5, de 8 de maio de 2020, que estabelece os critérios e as formas de transferência de recursos financeiros do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE;
CONSIDERANDO o impositivo do art. 11, inciso VI, da LDB, que determina competência ao município em garantir o transporte adequado para os
alunos de sua rede de ensino como garantia de efetivo acesso ao ensino fundamental e, que a oferta irregular do ensino fundamental, neste
incluído o próprio transporte escolar, acarreta crime de responsabilidade do administrador, nos termos do art. 208, § 2º da CF/88, art. 54, § 2º, do
ECA e art. 5º, § 4º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
CONSIDERANDO que o descumprimento do dever do Poder Público de oferecer regularmente o ensino obrigatório importa responsabilidade da
autoridade competente, consoante o disposto no §2º do art. 208 da CF/88;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou conhecimento, por meio de denúncias formuladas pelos pais de alunos que em várias
localidades da Zona Rural do Município de Paulistana-PI, não ocorreu o retorno das aulas presenciais como fora determinado e não foi
disponibilizado transporte escolar, de modo que está havendo prejuízo em relação ao calendário escolar destes, tendo em vista que as aulas
retornaram, presencialmente, somente na zona urbana do Município.
R E S O L V E:
RECOMENDARao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, JOAQUIMJÚLIO COELHO, e a Secretária Municipal de Educação, GILDETE
RODRIGUES DECARVALHO, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição
Federal, art. 37, caput) que adotem as providências necessárias para que:
implementem o regime de aulas PRESENCIAIS em todo Município, urgentemente, tendo em vista o conhecimento e obrigatoriedade de tal
retorno por parte do Município; providenciando veículos para a realização do transporte dos alunos da Zona Rural de Paulistana-PI, obedecendo,
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estritamente aos dispositivos constitucionais e à legislação infraconstitucional - em especial arts. 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro CONTRAN;
Que informem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horaso resultado do Pregão eletrônico n° 008/2022 que ocorreu no dia 20/04/2022 - conforme a
Secretaria Municipal de Educação informou a este órgão ministerial, por meio do ofício 050/2022, enviando a documentação comprobatória de
sua ocorrência e da realização das etapas necessárias exigidas legalmente, assim como, o envio do contrato de serviço realizado com os
vencedores. Caso esse novo certame tenha restado fracassado, que informe a data dopróximo certame com esteobjeto
equesejaatribuída urgência absoluta.
Que apurem o número de dias letivos perdidos pelos alunos afetados da zona rural, em razão da ausência de transporte escolar fornecido pelo
Estado, e que desde já proponhaumplanodereposiçãodessasaulas,ematendimentoaoqueestabelecealeinº9.394/1966 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional) em seu art. 24, inciso I(cargahorária mínimaanualde oitocentashoras, distribuídaspor um mínimo
deduzentosdias deefetivo trabalho escolar);
Que enviem, no prazo de 05 (cinco) dias TODASASROTASDOMUNICÍPIO, discriminadamente, especificando, quais estão cobertas pelos
veículos do
programa "A CAMINHO DA ESCOLA" e quais rotas estão descobertas, justificando a necessidade e quantidade de veículos a serem
terceirizados pelo Município.
Por conseguinte, deverão ser discriminados em separado os veículos que são da frota própria do município, bem como os motoristas que são
servidores de carreira do ente, devendo encaminhar a seguinte documentação
I - Transporte Escolar, expedido em parceria SEST/SENAT e DTRAN/PI ou similar)
Certificado de Registro de Veículo (CRV) dos veículos que prestam o serviço de transporte público escolar;
Laudo de Vistoria (Autorização para Transporte Escolar) emitido pelo DETRAN/PI, atualizado nos últimos 06 (seis) meses, com registros
fotográficos dos veículos que prestam o serviço de transporte público;
Promovam a publicação mensal, no Portal da Transparência, até o quinto dia útil subsequente a cada pagamento, tabela resumida com indicação
de todos os veículos (com placa, itinerário/rota, e distância percorrida e valor pago no mês), e cópia dos respectivos processos de pagamento dos
serviços de transporte escolar, inclusive dos "boletins de medição" e notas fiscais; prazo para comprovar o cumprimento, através do
encaminhamento de informação sobre o endereço eletrônico em que se encontra a publicação: (cerca de 60 dias);
Não utilizem e não admitam a utilização de veículos de transporte escolar do Programa Caminho da Escola, bem como os custeados com
recursos do PNATE e FUNDEB, em finalidade diversa do transporte escolar de alunos da rede pública de educação básica, e faça publicar, até o
dia 10 (dez) de cada mês, no Portal da Transparência, a relação de veículos públicos destinados ao transporte escolar, com indicação dos
números de placa, marcação do hodômetro e rotas percorridas até o último dia de cada mês (data- referência da aferição); prazo para comprovar
o cumprimento, através do encaminhamento de informações sobre as medidas adotadas e indicação do endereço eletrônico onde se acha
publicada a relação de veículos: 60 dias.
Expeça-se ofício à Diretoria Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí/DETRAN-PI, com a máxima brevidade, solicitando o
agendamento da inspeção
semestral nos veículos e condutores escolares do município de Paulistana-PI;
Que seja encaminhado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horasa contar do recebimento desta Recomendação, à Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI, por meio do e- mail - primeira.pj.paulistana@mppi.mp.br - informações acerca do acolhimento ou da rejeição do acima
recomendado, bem como das providências que o Executivo Municipal, assim como a Secretaria Municipal de Educação adotou diante da
presente.
Ressalte-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
consideraseusdestinatárioscomopessoalmentecientesdasituaçãooraexpostae,nessestermos,passívelderesponsabilizaçãoporquaisquer
eventosfuturosimputáveisasua omissão quanto àsprovidências solicitadas.
Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Notificação Recomendatória Ministerial serve para fins de fixação de dolo em futuro e eventual
manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal. Faz-se impositivo constar que a presente
notificação recomendatória não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema, não excluindo futuras
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Por fim, ficam advertidos, ainda, os destinatários, dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por eventual ato de improbidade administrativa
quando tal elemento subjetivo for exigido; e
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no sítio eletrônico do
Ministério Público, bem
como, nas emissoras de rádio locais e aos "blogs" da região, para fins de divulgação à população de Paulistana-PI;
Remeta-se cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
Paulistana PI, 27 de Abril de 2022
RAIMUNDO NONATO MARTINS RIBEIRO JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª PJ de Esperantina-PIRespondendopelaPJdePaulistana-PI(Portarianº3134/2021)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 434-093/2019
PORTARIA Nº 011/2022
VISTOEMCORREIÇÃOINTERNA-2022
Portaria nº 011/2022. Objeto: Converter o Procedimento Investigatório Criminal nº 434- 093/2019 em Procedimento Administrativo de mesmo
registro cronológico, com o objetivo de realizar a oitiva da testemunha Gleisson Leal e Silva, a fim de instruir a investigação descrita no PIC nº
001/2017 (SIMP nº 000097-188/2017).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDOque o art. 127 da Constituição Federal dispõe que o "Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei nº 8.625/93;
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CONSIDERANDOa necessidade de padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o Procedimento Administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a Inquérito Civil (IC) e a Procedimento Preparatório (PP);
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTER o Procedimento Investigatório Criminal nº 434-093/2019 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com o
objetivo de realizar a oitiva da testemunha Gleisson Leal e Silva, a fim de instruir a investigação descrita no PIC nº 001/2017 (SIMP nº 000097188/2017), DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamile Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais - CAOCRIM, para conhecimento,
segundo determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em adimplemento
ao preconizado no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a expedição de Carta Precatória Ministerial à Promotoria de Justiça com atuação no Município de Monsenhor Gil-PPI, para oitiva de Gleisson Leal
e Silva;
após, com ou sem resposta, façam-me conclusos para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
NOTÍCIA DE FATO Nº 444-188/2020 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 444-188/2020, instaurada, no âmbito, da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, visando averiguar suposta
ausência de divulgação de candidatos classificados no último concurso público realizado no Município de Queimada Nova-PI, na modalidade de
pessoas com deficiência.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi encaminhado, pela municipalidade, a lista de candidatos aprovados no certame na modalidade
de pessoas com deficiência, devidamente carreada no evento de ID nº 2718198 - Página Doc: 1/5.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Perscrutando detidamente os presentes, infere-se que a irregularidade apontada inicialmente não mais persiste, pelo que desnecessário a
continuação do presente procedimento, uma vez que, conforme documentos coligidos, consta informação de divulgação do resultado do referido
certame.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a
propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP n° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já seencontrar solucionado; (Grifei)
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo à Notícia de Fato em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, na forma do art. 9º, da Lei
nº 7.347/1985 e art. 4, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público por força do art. 5º, da Resolução nº
174/2017 - CNMP.
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-seascertificaçõesnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 492-188/2021 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Atendimento ao Público cadastrado sob o Protocolo nº 492-188/2021 e autuado taxonomicamente como Notícia de Fato, no âmbito
da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, em data de 28.06.2021.
Em suma, trata-se de atendimento ao público realizado e autuado erroneamente como Notícia de Fato, sem qualquer documento juntado.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
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Analisando detidamente o protocolo e suas respectivas movimentações, extrai- se que inexiste necessidade de continuação do procedimento,
todavia, conforme Manual do SIMP-MPPI, torna-se imperioso a realização de movimento finalístico.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO
da Notícia de Fato em questão, para fins de regularização do SIMP.
Publique-se a presente decisão.
Comunicações e cientificações desnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Paulistana-PI, 15 de março de 2022.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
NOTÍCIA DE FATO Nº 495-188/2020 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 495-188/2020, instaurada, no âmbito, da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, visando averiguar suposta
irregularidade na contratação da empresa Flávio Marcos de Amorim Xavier ME - FMAX FACILITIES com a Prefeitura de Paulistana-PI, tendo em
vista que o proprietário da sobredita empresa seria assessor de comunicação da municipalidade.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi encaminhado, pela municipalidade, a portaria de exoneração do Sr. Flávio Marcos de Amorim
Xavier, conforme documentos carreados no evento de ID nº 3824412 - Página Doc: 1 e ID: 3824413 - Página Doc: 1.
Pontue-se, por oportuno, que a denúncia em epígrafe se relacionava, unicamente, a possível similaridade na contratação de empresa cujo
proprietário seria pessoa integrante dos quadros da administração pública de Paulistana-PI, situação esta não comprovada nos autos do
procedimento, ante a juntada da portaria de exoneração do proprietário da empresa ainda no ano de 2016. Releva frisar, ainda, que a contratação
da empresa investigada se deu em data de 30/07/2020, conforme documentos colacionados.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Perscrutando detidamente os presentes, infere-se que a irregularidade apontada inicialmente não persiste, pelo que desnecessário a continuação
do presente procedimento, uma vez que, conforme documentos coligidos, não restou comprovada qualquer irregularidade que ensejaria a prática
de improbidade administrativa.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP n° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já seencontrar solucionado; (Grifei)
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo à Notícia de Fato em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, na forma do art. 9º, da Lei
nº 7.347/1985 e art. 4, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público por força do art. 5º, da Resolução nº
174/2017 - CNMP.
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-seascertificaçõesnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº496-188/2020PORTARIANº 018/2022
Portaria nº 018/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 496- 188/2020 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, de mesmo
registro cronológico, com o objetivo apurar possíveis irregularidades na licitação e contratação das Empresas COMERCIAL JÚNIOR e da
Empresa SÓ POÇOS, haja vista os proprietários serem, possivelmente, irmãos, e um deles ser funcionário público do referido município.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações
promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e na Resolução CNMP nº 23/2007;
CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição da República, atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e
1Art. 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.
dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a realização dos procedimentos licitatórios regula-se pela Lei nº 8.666/93, devendo obedecê-la o edital que norteia as
licitações em geral;
CONSIDERANDO que a "Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial" (STF, Súmula 473);
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
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assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92 aduz que "os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas
funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e
indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal";
CONSIDERANDO que o art. 9º, da referida legislação dispõe que "constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento
ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de
função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente";
CONSIDERANDO que o art. 10º, da Lei nº 8.429/92 disciplina que "constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão
dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente";
CONSIDERANDOque a mesma Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, no art. 11, preconiza que "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";
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Notícia de Fato nº 496-188/2020, bem como a expiração do prazo de sua investigação, além da
necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDO que é necessária a atuação desta Promotoria de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório de inquérito civil, instituído pelo art. 2º, §4º, da Resolução nº 023/2007, é o
instrumento adequado para a coleta de elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de
compromisso de ajustamento,
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 496-188/2020 em ProcedimentoPreparatório de Inquérito Civil Público de mesmo registro
cronológico, para apurar possíveis irregularidades na licitação e contratação das Empresas COMERCIAL JÚNIOR e da Empresa SÓ POÇOS,
haja vista os proprietários serem, possivelmente, irmãos, e um deles ser funcionário público do referido município, de modo a subsidiar, se for o
caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a autuação da Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamiel Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da dita Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em obediência ao estatuído no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo estatui o art. 6º,
§1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a afixação da Portaria em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em cumprimento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de Paulistana-PI, para que encaminhe os procedimentos licitatórios firmados com as
empresas indicadas no presente procedimento, assinalando prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta;
empós, voltem para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.2

5.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI23209
Portaria nº 11/2022
Procedimento Administrativo nº 09/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ, por meio de sua representante legal abaixo assinada, com fulcro no disposto no art. 127, caput e 129, III,
da Constituição Federal; bem como no art. 8º, § 1º, da lei nº 7.347/85, art. 25, IV, "b", da lei nº 8.625/93 e art. 36, VI, da lei complementar estadual
nº 12/93 e,
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;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - art. 200, II,
da Constituição Federal;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - art. 18, IV,
"a", da lei nº 8.080/90;
Considerando que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - art. 6º, § 1º, da lei nº 8.080/90;
Considerando que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
Considerandoa necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue, em
todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS nº 29/2006;
Considerando a lei nº 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de
iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e
altera a lei nº 6.437/77;
Considerando que mencionada lei, em seu artigo 1º, § 1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde
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de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão, dentre as
quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa que possa
permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças;
Considerando que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.).
Considerando que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 2022, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
Considerando que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e 30
(trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
Considerando que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses, enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período;
Considerando queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
Considerando que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, lei estadual nº. 6.174/2012, tipifica como infração sanitária a
conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
Considerando que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar o planejamento e a execução das ações de
prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da
Portaria SVS MS nº 29/2006), no âmbito do Município de Miguel Alves, em todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica,
assistência, gestão, comunicação e mobilização, determinando, desde já, as seguintes diligências:
Nomeação dos servidores lotados nesta Promotoria de Justiça para secretariarem o presente Procedimento;
Autuação da presente portaria no SIMP;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde CAODS/MPPI, para conhecimento;
Remessa desta portaria ao Diário Oficial Eletrônico - MPPI, para a devida publicação;
Expedição de Ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, requisitando informações sobre as ações executadas nos eixos:
controle de vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, bem como a remessa do plano de contingência com
informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
Expedição de ofício à Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no Município de Miguel Alves, a fim de verificar a execução
das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art.
2º da Portaria SVS MS nº 29/2006), em todos os eixos;
Cientificação, por meio da remessa desta Portaria, ao Conselho municipal de saúde;
Às determinações contidas nos itens 5 e 6, estipule-se o prazo de 10 (dez) dias úteis.
Cumpridas as diligências e escoado o prazo estabelecido, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Miguel Alves - PI, 25 de abril de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça

5.14. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23210
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Portaria Nº22/2022
Procedimento Administrativo- SIMP 000006-111/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça Substituta da 25ª Promotoria de Justiça, com amparo
nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de suas
atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
6) que, por dever de ofício, o Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos fins
pretendidos.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 000006-111/2022, com o objetivo de averiguar débito do Estado do Piauí junto ao
Tribunal de Contas do Estado, bem como as contas da entidade, exercícios financeiros de 2011 a 2020.
Nesses termos, desde logo, determino que:
a) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita virtual da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
b) seja expedido ofício ao representante da entidade para juntada das contas dos exercícios financeiros de 2011 a 2020, bem como esclareça
sobre os fatos trazidos no SEI nº 19.21.0378.0000241/2022-37 e SEI nº 19.21.0378.0000191/2022-29.
b) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2011 a 2020.
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina
Página 26

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1085 Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 Publicação: Segunda-feira, 2 de Maio de 2022

PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 02
Portaria Nº22/2022
Procedimento Administrativo- SIMP 000006-111/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça Substituta da 25ª Promotoria de Justiça, com amparo
nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de suas
atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
6) que, por dever de ofício, o Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos fins
pretendidos.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 000006-111/2022, com o objetivo de averiguar débito do Estado do Piauí junto ao
Tribunal de Contas do Estado, bem como as contas da entidade, exercícios financeiros de 2011 a 2020.
Nesses termos, desde logo, determino que:
a) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita virtual da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
b) seja expedido ofício ao representante da entidade para juntada das contas dos exercícios financeiros de 2011 a 2020, bem como esclareça
sobre os fatos trazidos no SEI nº 19.21.0378.0000241/2022-37 e SEI nº 19.21.0378.0000191/2022-29.
b) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2011 a 2020.
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
d) as portarias publicadas dia 23/05/2022 e 04/04/2020 são tornadas sem efeito.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

5.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE -PI23212
SIMP/MPPI Nº 000-058-085/2022
PORTARIA DE CONVERSÃO nº 001/2022
Objeto: Converter Notícia de Fato nº 000.058-085/2022 em PA para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Constituição Federal, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas
ações e serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de agravos;
CONSIDERANDO que a INTEGRALIDADE é princípio fundamental do SUS, o qual garante ao usuário uma atenção que abrange as ações de
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do Sistema de Saúde, conforme
assegura o art. 6º, I, d, da Lei 8080/90 (Lei Orgânica do SUS);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condiçõesindispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS)... assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II, da Constituição
Federal e no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência, aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos pacientes;
CONSIDERANDO que o princípio da integralidade, caracteriza-se como o dever de fornecer aos usuários aquilo de que necessitam, ou seja,
quem determina o que o SUS deve ofertar é a necessidade do paciente;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato, SIMP/MPPI nº 000.058-085/2022, instaurada em 03/02/2022 em
virtude do aporte nesta Promotoria de Justiça de e-mail de autoria da Senhora AUZELICE DA CUNHA SILVA, noticiando possível negligencia da
Secretaria de Saúde do Município de Corrente/PI no fornecimento de profissionais de saúde para atendimento de crianças com transtorno do
espectro autista (TEA);
CONSIDERANDO as declarações prestadas e as provas juntadas até o presente momento ao procedimento em epígrafe;
CONSIDERANDO que nos termos do Art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para
fins de apurar fato que enseje a tutela de direitos individuais indisponíveis:
RESOLVE:
Converter a presente NOTÍCIA DE FATO no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 015/2022 para acompanhamento de Políticas Públicas
visando dar continuidade à apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo, DETERMINANDO:
a) Autuação e Registro no SIMP/MPPI, mudando-se a sua classe/;
b) Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
c) Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAODEC), para conhecimento, conforme
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determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
d) Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
e) Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria - Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
f) Expeça-se Recomendação Administrativa à Secretaria Municipal de Saúde de Corrente/PI para, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
recomendando o atendimento com profissionais habilitados ao paciente MIGUEL DA SILVA RODRIGUES.
Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
Corrente/PI, 28 de abril de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 014/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público, previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90), diploma legal que, dentre outros, regulamenta o direito
fundamental à educação, não se limita a garantir o acesso ao ensino público, estabelecendo mecanismos para compelir o Estado, dentre as
esferas de governo responsáveis, a cumprir suas obrigações;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla
função: de um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, dignifica o
indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA);
CONSIDERANDO a notícia veiculada em 27/04/2022 na TV Piauí1 relatando que estão sendo ministradas aulas para alunos do ensino médio da
Localidade Riacho Grande, zona rural do município de Corrente/PI em um "salão de forró", com condições insalubres e indignas;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022, com o objetivo de apurar as condições de fornecimento da
educação escolar aos alunos do ensino médio da Localidade Riacho Grande, zona rural do município de Corrente/PI, e também verificar a
veracidade da notícia veiculada na TV Piauí.
Como diligências iniciais, DETERMINO as seguintes providências:
1. A autuação e registro da presente no SIMP/MPPI, juntamente com cópia do expediente mencionado acima.
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC/MPPI), para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria - Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
6. Expeça-se ofício requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações da 15 GRE - Corrente sobre o objeto do presente procedimento,
e bem como para apresente providências imediatas para solução do problema citado na notícia veiculada na TV Piauí.
7. Ao Secretário do feito determino que realize imediatamente:
a) a localização, a propriedade e as condições do local indicado na reportagem, devendo a diligência deve ser registrada, mediante fotografias
e/ou filmagens;
b) realize visita à unidade escolar da Localidade Riacho Grande a fim de constatar suas condições, devendo a diligência deve ser registrada,
mediante fotografias e/ou filmagens;
c) junte aos autos do presente procedimento o vídeo da notícia veiculada pela TV Piauí. Link de acesso a reportagem:
https://www.youtube.com/watch?v=Pe6wUljqjaU
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 28 de abril de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
1https://www.youtube.com/watch?v=Pe6wUljqjaU

5.16. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23215
Processo Administrativo nº 000042-004/2020
Requerente: Ministério Público do Estado do Piauí
Requerido: Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Processo Administrativo nº 000042-004/2020 instaurado na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, com atuação na defesa do
consumidor, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério
Público e a Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA, tendo em vista as normas para a remarcação e o cancelamento de eventos em
razão da pandemia de COVID-19.
De início, foram expedidos ofícios para o Conselho Superior do Ministério Público e para a parte compromissária, a fim de comunicar sobre a
instauração do procedimento administrativo. Diligências cumpridas por meio dos Ofícios nº 181, 182 e 183 de 2020.
Em continuidade, em 01/12/2020, determinou-se a expedição de ofício para a parte compromissária, com o objetivo de obter esclarecimentos
sobre a remarcação/cancelamento dos eventos previstos para o ano de 2020, bem como o cumprimento do dever de informação previsto na
legislação consumerista.
Diligências cumpridas por meio dos ofícios nº 434/2020, 60/2021, 170/2021 e 301/2021.
Em 12/08/2021, a Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA apresentou manifestação afirmando que estava prestando a todos os
clientes que prestigiam seus eventos a maior assistência possível, seja divulgando em suas redes sociais as constantes atualizações legais, seja
mantendo contato permanente com os artistas que realizariam os eventos nas datas inicialmente previstas.
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De igual forma informou que estava à disposição dos clientes que adquiriram ingressos antecipados, a fim de acatar segundo a legislação e a
vontade dos consumidores, as decisões que a lei lhes faculta.
Informou que segue rigorosamente as condições estabelecidas na Lei nº 14.046/2020 e a Lei 14186/2021.
Além disso, reforçou que o evento cuja venda fora iniciado (Show Jorge e Mateus), não foi cancelado, foi apenas adiado em face da situação de
calamidade decretada pelos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Realçou, por fim, que naquela data não possuía informações seguras que lhe possibilitassem a marcação de uma nova data.
Nesse contexto, as reclamações de consumidores recebidas nesta Promotoria de Justiça foram repassadas ao fornecedor, para que este
pudesse apresentar os esclarecimentos devidos.
Em 25/03/2022, foi realizado o show da dupla Jorge e Mateus. Em seguida, em 23/04/2022, o show "TBT WS Teresina" foi executado, conforme
informações presentes nos autos do procedimento.
Nesse cenário, os eventos não realizados em virtude do período de fortes restrições da pandemia do coronavírus foram reagendados e
executados.
Este é o relatório.
A Resolução nº 174 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe que:
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;
Isso posto, analisando o conteúdo das cláusulas percebe-se que o objetivo principal das cláusulas era garantir o equilíbrio das relações
consumeristas, que foram prejudicadas em virtude da pandemia do coronavírus.
Em acréscimo, não foram identificadas violações aos direitos dos consumidores. Os shows de responsabilidade da parte compromissária foram
reagendados e realizados.
Insta salientar, ainda, que o período de vigência do Termo de Ajustamento de Conduta finalizou em dezembro de 2021, sem que fosse assinado
termo aditivo.
Ademais, o artigo 11 da Resolução 174/2017 do CNMP determina que o prazo do Procedimento será de 1 (um) ano, prorrogável por igual
período. Ora, a prorrogação não se faz necessária pois as cláusulas estabelecidas foram cumpridas, não gerando dano aos consumidores, visto
que os shows foram remarcados e ocorreram.
Desse modo, insta salientar o teor do artigo 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional Ministério Público:
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;
Por conseguinte, tendo em vista o cumprimento das obrigações assumidas pela compromissária, DETERMINO o arquivamento do Processo
Administrativo nº 000042-004/2020, com a cientificação da parte requerida. Em paralelo, DETERMINO a comunicação ao Conselho Superior do
Ministério Público, sem necessidade de remessa dos autos para homologação do arquivamento, conforme lição do artigo nº 12 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Teresina-PI, 28 de abril de 2022.
Gladys Gomes Martins de Sousa
Promotora de Justiça em substituição 32ª PJ de Teresina

5.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23217
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 48/2021SIMP000823-435/2021
Trata-se de Procedimento Administrativo (PA) n° 48/2021, SIMP 000823-435/2021, registrado com base na Reclamação n° 3069/2021, de 11 de
agosto de 2021, oriunda da Ouvidoria do MPPI, informando que no Município de Campo Maior está ocorrendo eventos e festas gerando grandes
aglomerações.
Diante das informações, esta 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior (2ªPJCM) instaurou o PA, conforme Portaria de ID 34108798,
determinando a expedição da Recomendação n° 20/2021 ao Município de Campo Maior, na pessoa do seu prefeito, para conhecimento e
cumprimento. A dita Recomendação foi acostada ao ID 34108801, exarada enquanto vigente estava o Decreto Estadual n° 21.150 de 18 de
outubro de 2021.
A Recomendação fixou prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta acerca do seu acatamento, especialmente para a apresentação de
informações quanto aos eventuais atos normativos que contemplem as medidas previstas para o atendimento das demandas referidas atinentes
a eventos festivos a serem realizadas no Município.
Decreto Estadual n° 20.150 de 27 de outubro de 2021 juntado aos autos (ID 34110542).
Atendendo à portaria de abertura, bem como a Recomendação n° 20/2021, a SUR procedeu às diligências de praxe, comunicando o CAODS
(34111850), o CSMP (34112511) e a Ouvidoria do MPPI (ID 34112892).
Foi expedido, no dia 05/11/2021, o Ofício n° 2421/2021.823-435/2021/SURCM-MPPI ao Prefeito de Campo Maior (ID 34112945), remetendo-lhe
a Recomendação n° 20/2021, sendo entregue em mãos somente no dia 19/11/2021 (ID 34196912), pois o Prefeito estava ausente da cidade,
conforme fora certificado na movimentação de ID 34122674.
Portaria e Recomendação publicadas em Diário Oficial do MPPI (ID 34122819).
Manifestação da ouvidoria informando que os anexos deste procedimento foram enviados, via e-mail, ao manifestante (ID 34286030).
Conforme certidão de perda de prazo acostada no ID 34294937, verifica-se que o Ofício n° 2421/2021.823-435/2021/SURCM-MPPI não fora
respondido pelo Prefeito de Campo Maior.
Procedimento concluso ao gabinete (ID 34295027).
A 2ªPJCM exarou novo despacho determinando a juntada aos autos do Decreto Estadual n° 20.290, de 28 de novembro de 2021, bem como do
Ofício Circular n° 11/2021/MPPI/CAODS, oriundo do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS). Por fim, determinou a
EXPEDIÇÃO DE NOVA RECOMENDAÇÃO ao Prefeito de Campo Maior e à Secretária Municipal de Saúde (ID 34357064).
Na movimentação seguinte, fora juntada a Recomendação Administrativa n° 22/2021 (ID 34357129).
Protocolo SIMP 000797-435/2021 fora apensado aos autos, tendo em vista a pertinência temática (ID 34361659).
Atendendo ao despacho supracitado, o Ofício Circular n° 11/2021/MPPI/CAODS foi devidamente juntado no procedimento (ID 34361883), bem
como o Decreto Estadual n° 20.290, de 28 de novembro de 2021 (ID 34361947).
O CAODS foi devidamente comunicado acerca da expedição da recomendação supracitada (ID 34363065).
Novos apensamentos foram realizados, sendo os protocolos SIMP 000800-435/2021 e 001604-435/2021 juntados aos autos (ID 34660590 34378414).O
Prefeito de Campo Maior recebeu a recomendação em mãos no dia 16/12/2021 (ID 34388503), todavia não apresentou resposta ao expediente.
No dia 23/12/2021, durante o PLANTÃO REGIONAL, a 2ªPJCM exarou um novo despacho, tendo em vista que durante o recesso forense, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura, expediu a
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA n° 02/2021 ao Governador do Estado do Piauí; ao Secretário de Estado da Saúde do Piauí; aos Prefeitos
(as) Municipais do Estado do Piauí; às Secretarias Municipais de Saúde; às demais Secretarias; à Polícia Militar e a Polícia Civil, bem como aos
responsáveis por eventos nos Municípios do Estado do Piauí (ID 34396873).
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A RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA n° 02/2021, expedida pelo PGJ,
fora acostada ao ID 34396896.
Ato contínuo, foram expedidos os seguintes expedientes: 1) OFÍCIO 2ªPJCM N° 30/2021 ao Prefeito de Campo Maior; 2) OFÍCIO 2ªPJCM N°
31/2021 à Secretaria de Saúde de Campo Maior; 3) OFÍCIO 2ªPJCM N° 32/2021 ao Comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Campo
Maior/PI; 4) OFÍCIO 2ªPJCM N° 33/2021 ao Delegado Regional de Polícia Civil de Campo Maior/PI.
Em ID: 53372920, tem-se a CERTIFICAÇÃO nos autos acerca das respostas referentes aos expedientes ministeriais enviados aos destinatários
contidos na Recomendação Administrativa n°02/2021, oriunda do PGJ do MPPI, sendo quer houve perda de prazo.
É relato do essencial.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Procedimentos Administrativos (PA's), Procedimentos Preparatórios (PP's) e Inquéritos Civis (IC's), com
reiterados despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada PP e IC instaurado, para
o fim. de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, até a existência de outros. órgãos de controle); a possibilidade de continuidade;
e outros atos, como simples pesquisas em sites e portais para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Compulsando os autos, resta evidente que, no caso de que se cogita, salvo melhor juízo, o objeto do presente PA se esvaiu, uma vez que fora
instaurado com base na Reclamação n° 3069/2021, de 11 de agosto de 2021, oriunda da Ouvidoria do MPPI, informando que no Município de
Campo Maior está ocorrendo eventos e festas gerando grandes aglomerações, existindo informações de o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
anunciou, na noite deste domingo (17/4), o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) referente à pandemia de covid19.1
Ademais, foi expedido o PARECER TÉCNICO SESAPI/COE Nº 003/2022 de 25 de março de 2022, que dispõe sobre parecer referente à
reavaliação das medidas higienicossanitárias, em especial quanto a flexibilização do uso obrigatório de máscaras, quanto a aplicação da 4ª dose
da vacina Covid-19 e dá outras providências, sendo que uma das deliberações foi de admitir em espaços fechados público de até 80% da
capacidade; e em espaços abertos e semiabertos, público de 100% da capacidade.
Destarte, não se afigura razoável e pertinente o prosseguimento do feito, pois foi instaurado para acompanhar a situação de aglomerações em
2021.
Em suma, este Órgão Ministerial resta convencido da resolução do objeto do procedimento, tendo em vista as medidas de flexibilização ocorridas
nos meses de março e abril de 2022, motivo pelo qual não há razão para a continuidade
1 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61137020
deste procedimento (PP) nesta Promotoria de Justiça, sendo, portanto, o arquivamento medida que se impõe.
À vista do exposto, inexistindo outra providência judicial ou extrajudicial a ser adotada e esvaído o objeto do referido procedimento, com
fundamento no art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, PROCEDOAOARQUIVAMENTODOPRESENTEPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
sem remessa dos
autos ao E. Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/PI).
DÊ-SE a baixa no SIMP, procedendo-se às atualizações necessárias, bem como à anotação deste arquivamento em livro próprio, internamente,
para fins de controle (Res. CNMP n. 174/2017, art. 13, §4º c\c art. 5º).
Cumpra-se comurgência.
Monsenhor Gil (PI), datado e assinado digitalmente.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior

5.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23218
PORTARIAN°016/2022
O Dr. CRISTIANOFARIASPEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor
de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça, no município de Parnaíba/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas
atribuições legais e, etc.,
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem atribuição
para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de consumidor;
que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art.5º,XXXII);
que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88,art.170,V);
que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, bem como o acesso aos órgãos judiciários e
administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lein°8.078/90,art.6º,IeVII);
que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujo
prazos de validade estejam vencidos ou, ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°8.078/90,art.18,§6º,IeII);
que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI, no âmbito do
Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 1990, e
em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (LeiComplementarn°36/04,art.5º,II);
que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo Administrativo ou
Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em que estiver
exercendo as respectivas atribuições (LeiComplementarn°36/04,art.19);
que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que pode ter início
mediante lavratura de auto de infração (LeiComplementarn°36/04,art.14,II);
as diretrizes da Resolução ANP Nº 9 DE 07/03/2007.
As diretrizes da RESOLUÇÃO ANP Nº 807, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.
LEI Nº 12.291, DE 20 DE JULHO DE 2010 que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos
estabelecimentos comerciais e
2ª
PROMOTORIA
DE
JUSTIÇA
CIVIL
DA
COMARCA
DE
PARNAÍBA,
ESTADO
DO
PIAUÍ.PROMOTORIADEDEFESADOSDIREITOSDIFUSOS,COLETIVOSEINDIVIDUAISHOMOGÊNEOS.
de prestação de serviços.
que segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a porcentagem obrigatória de etanol anidro combustível que
deve ser adicionado na gasolina é de 27%, sendo que a margem de erro é de 1% para mais ou para menos.
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que a adição do etanol é uma obrigação legal dos distribuidores de combustíveis. A Lei N°8.723, de 1993 (e LEI No 10.203, DE 22 DE
FEVEREIRO DE 2001), estipulou a mistura de álcool anidro na gasolina. Em poucos anos, novos decretos alteraram a porcentagem da mistura.
Desde março de 2015, o percentual obrigatório de etanol anidro combustível na gasolina comum é de 27%. O percentual na gasolina premium é
de 25%.
as diretrizes da portaria do Inmetro 294, que modificou o limite de tolerância máximo no caso de erro contra o consumidor para 60 ml na
realização do teste no aferidor de 20 litros. Porém, em favor do consumidor, manteve-se a tolerância de 100 ml. Os seja, para um volume de 20
litros indicado no mostrador, os limites de erro ficam estabelecidos entre - 60 ml e + 100 ml no volume padrão do vasilhame aferidor, e não mais
de 100 ml para mais ou para menos.
que segundo o auto de infração n° 3347 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Posto
Pinheirão, com endereço na Avenida São Sebastião em Parnaíba, não tem exemplar do Código de Defesa do Consumidor e não tem
equipamento para análise de combustível.
RESOLVE:
Instaurar PROCESSOADMINISTRATIVO de apuração de práticas
2ªPROMOTORIADEJUSTIÇANOMUNICÍPIODEPARNAÍBA/PI
Página 3 de 4
infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a observância
do devido processo legal, na investigação dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei; sendo
determinado, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DJe;
Encaminhando cópia do Processo Administrativo, oficie-se ao proprietário do estabelecimento comercial para que este apresente sua defesa
quanto as alegações apresentadas no auto de infração no prazo legal.
Encaminhando cópia desta portaria, comunique a instauração do Processo Administrativo à Coordenação do PROCON- MP/PI;
Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, contado da data do auto de infração;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, deordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 30 de março de 2022
CRISTIANOFARIASPEIXOTO
PROMOTORDEJUSTIÇA
PORTARIAN°015/2022
O Dr. CRISTIANOFARIASPEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor
de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça, no município de Parnaíba/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas
atribuições legais e, etc.,
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem atribuição
para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de consumidor;
que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art.5º,XXXII);
que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88,art.170,V);
que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, bem como o acesso aos órgãos judiciários e
administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lein°8.078/90,art.6º,IeVII);
que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujo
prazos de validade estejam vencidos ou, ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°8.078/90,art.18,§6º,IeII);
que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI, no âmbito do
Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 1990, e
em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (LeiComplementarn°36/04,art.5º,II);
que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo Administrativo ou
Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em que estiver
exercendo as respectivas atribuições (LeiComplementarn°36/04,art.19);
que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que pode ter início
mediante lavratura de auto de infração (LeiComplementarn°36/04,art.14,II);
as diretrizes da Resolução ANP Nº 9 DE 07/03/2007.
As diretrizes da RESOLUÇÃO ANP Nº 807, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.
LEI Nº 12.291, DE 20 DE JULHO DE 2010 que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos
estabelecimentos comerciais e
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DO
PIAUÍ.PROMOTORIADEDEFESADOSDIREITOSDIFUSOS,COLETIVOSEINDIVIDUAISHOMOGÊNEOS.
de prestação de serviços.
que segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a porcentagem obrigatória de etanol anidro combustível que
deve ser adicionado na gasolina é de 27%, sendo que a margem de erro é de 1% para mais ou para menos.
que a adição do etanol é uma obrigação legal dos distribuidores de combustíveis. A Lei N°8.723, de 1993 (e LEI No 10.203, DE 22 DE
FEVEREIRO DE 2001), estipulou a mistura de álcool anidro na gasolina. Em poucos anos, novos decretos alteraram a porcentagem da mistura.
Desde março de 2015, o percentual obrigatório de etanol anidro combustível na gasolina comum é de 27%. O percentual na gasolina premium é
de 25%.
as diretrizes da portaria do Inmetro 294, que modificou o limite de tolerância máximo no caso de erro contra o consumidor para 60 ml na
realização do teste no aferidor de 20 litros. Porém, em favor do consumidor, manteve-se a tolerância de 100 ml. Os seja, para um volume de 20
litros indicado no mostrador, os limites de erro ficam estabelecidos entre - 60 ml e + 100 ml no volume padrão do vasilhame aferidor, e não mais
de 100 ml para mais ou para menos.
que segundo o auto de infração n° 3339 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Posto
Pinheirão, com endereço na Rua Ceará em Parnaíba encontra-se exercendo vantagem sobre o consumidor. Foi constatado através de aferição
um prejuízo ao consumidor de 100ml, a cada 20 litros de abastecimento em cinco bicos, conforme documento em anexo.
RESOLVE:
2ªPROMOTORIADEJUSTIÇANOMUNICÍPIODEPARNAÍBA/PI
Página 3 de 4
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Instaurar PROCESSOADMINISTRATIVOde apuração de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista
assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a observância do devido processo legal, na investigação dos fatos iniciais, que poderá
acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei; sendo determinado, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DJe;
Encaminhando cópia do Processo Administrativo, oficie-se ao proprietário do estabelecimento comercial para que este apresente sua defesa
quanto as alegações apresentadas no auto de infração no prazo legal.
Encaminhando cópia desta portaria, comunique a instauração do Processo Administrativo à Coordenação do PROCON- MP/PI;
Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, contado da data do auto de infração;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, deordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 30 de março de 2022
CRISTIANOFARIASPEIXOTO
PROMOTORDEJUSTIÇA
PORTARIAN°014/2022
O Dr. CRISTIANOFARIASPEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor
de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça, no município de Parnaíba/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas
atribuições legais e, etc.,
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem atribuição
para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de consumidor;
que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art.5º,XXXII);
que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88,art.170,V);
que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, bem como o acesso aos órgãos judiciários e
administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lein°8.078/90,art.6º,IeVII);
que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujo
prazos de validade estejam vencidos ou, ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°8.078/90,art.18,§6º,IeII);
que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI, no âmbito do
Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 1990, e
em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (LeiComplementarn°36/04,art.5º,II);
que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo Administrativo ou
Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em que estiver
exercendo as respectivas atribuições (LeiComplementarn°36/04,art.19);
que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que pode ter início
mediante lavratura de auto de infração (LeiComplementarn°36/04,art.14,II);
as diretrizes da Resolução ANP Nº 9 DE 07/03/2007.
As diretrizes da RESOLUÇÃO ANP Nº 807, DE 23 DE JANEIRO DE 2020.
LEI Nº 12.291, DE 20 DE JULHO DE 2010 que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos
estabelecimentos comerciais e
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de prestação de serviços.
que segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a porcentagem obrigatória de etanol anidro combustível que
deve ser adicionado na gasolina é de 27%, sendo que a margem de erro é de 1% para mais ou para menos.
que a adição do etanol é uma obrigação legal dos distribuidores de combustíveis. A Lei N°8.723, de 1993 (e LEI No 10.203, DE 22 DE
FEVEREIRO DE 2001), estipulou a mistura de álcool anidro na gasolina. Em poucos anos, novos decretos alteraram a porcentagem da mistura.
Desde março de 2015, o percentual obrigatório de etanol anidro combustível na gasolina comum é de 27%. O percentual na gasolina premium é
de 25%.
as diretrizes da portaria do Inmetro 294, que modificou o limite de tolerância máximo no caso de erro contra o consumidor para 60 ml na
realização do teste no aferidor de 20 litros. Porém, em favor do consumidor, manteve-se a tolerância de 100 ml. Os seja, para um volume de 20
litros indicado no mostrador, os limites de erro ficam estabelecidos entre - 60 ml e + 100 ml no volume padrão do vasilhame aferidor, e não mais
de 100 ml para mais ou para menos.
que segundo o auto de infração n° 3344 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o Posto
Pinheirão, com endereço na Avenida Pinheiro Machado em Parnaíba não tem exemplar do Código de Defesa do Consumidor
RESOLVE:
Instaurar PROCESSOADMINISTRATIVO de apuração de práticas
2ªPROMOTORIADEJUSTIÇANOMUNICÍPIODEPARNAÍBA/PI
Página 3 de 4
infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a observância
do devido processo legal, na investigação dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei; sendo
determinado, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DJe;
Encaminhando cópia do Processo Administrativo, oficie-se ao proprietário do estabelecimento comercial para que este apresente sua defesa
quanto as alegações apresentadas no auto de infração no prazo legal.
Encaminhando cópia desta portaria, comunique a instauração do Processo Administrativo à Coordenação do PROCON- MP/PI;
Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, contado da data do auto de infração;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, deordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 30 de março de 2022
CRISTIANOFARIASPEIXOTO
PROMOTORDEJUSTIÇA
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5.19. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS -PI23219
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 02/2022 (SIMP 000295-228/2021)
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI, pela Promotora de Justiça in fine assinado, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, caput e 129, II e III, da Constituição Federal, art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93
e art. 25, IV, b, da Lei Federal nº 8.625/93,
CONSIDERANDOo contido no art. 127, da Constituição Federal, que dispõe ser o Ministério Público 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,
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, IV da Resolução CNMP n.º 174/2017, o Ministério Público deve instaurar procedimento
administrativo para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDONotícia de Fato encaminhada pela 56ª Promotoria de Justiça de Teresina, instaurada a partir do Protocolo SEI Nº
19.21.0378.0017858/2021-69, oriundo da 1ª VARA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ - TRF, instruído com o Ofício Nº 067/2021 GAJUS - 1ª VARA/PI, para apuração de eventual excesso cometido por parte de órgão de Segurança Pública do Estado do Piauí em relação ao
custodiado Sr. ROSENO PEREIRA DE ARAÚJO;
CONSIDERANDOmídia audiovisual da audiência de custódia realizada no bojo do processo 1038080-44.2021.4.01.4000, cujo objetivo foi apurar
as circunstâncias objetivas, bem como, a regularidade do procedimento de prisão do Sr. ROSENO PEREIRA DE ARAÚJO (70 anos);
CONSIDERANDO que perguntado pela Autoridade Judiciária Federal sobre o tratamento recebido durante a prisão (se houve agressão ou
ameaça), a vítima relatou tratamento conforme os preceitos de dignidade da pessoa humana e a preservação de direitos do custodiado por parte
dos Agentes de Polícia Federal em relação à sua pessoa. No entanto, o Sr. ROSENO PEREIRA DE ARAÚJO aduziu, em síntese, que foi vítima
de empurrões e xingamentos por parte de agentes penitenciários do Estado do Piauí, na Casa de Detenção Provisória "Capitão Carlos José
Gomes de Assis", situada no Município de Altos/PI, onde permaneceu custodiado por 06 (seis) dias, ingressando no dia 10.11.2021 e saindo da
referida unidade prisional no dia 16.11.2021;
CONSIDERANDO que tendo em vista os relatos, o representante do Ministério Público Federal manifestou pelo encaminhamento de cópia da
mídia audiovisual da audiência mencionada para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí para apuração dos fatos no âmbito de
controle externo dos órgãos de segurança pública do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOa pendência de diligências necessárias à colheita de informações preliminares à apuração dos fatos que ensejaram a
instauração deste procedimento;
RESOLVE
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVON°02/2022na forma do art. 08º,
IV da Resolução nº 174 do CNMP.
Para início dos trabalhos, determino, de logo, a adoção das seguintes medidas preliminares:
Cumpra-se o despacho anexo com as diligências nele determinadas
Encaminhar cópias dos arquivos.
Após, voltem os autos conclusos para novas deliberações. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Altos, 22 de Abril de 2022 Márcia Aída de Lima Silva

5.20. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23220
NOTÍCIA DE FATO Nº 003259-369/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de informação dirigida a esta Promotoria de Justiça noticiando a su- posta prática das infrações de apropriação indébita (artigo 168, do
Código Penal) e deso- bediência (artigo 330, do Código Penal), pela senhora Maria Eliete Aguiar Portela, con- forme deflui do Ofício nº
2319/2021-002254-369/2021-SUPJ/PHB-PI.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (artigos 127-129, da Constituição Federal), sendo-lhe ainda
garantidos poderes investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos
fundamentais dos investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público).
Compulsando os autos, verifico que a noticiada faleceu no dia 20/09/2021, conforme certidão de óbito anexada (ID 4582113).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público, verbis:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III -for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimospara o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação
para complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que a noticiada Maria Eliete Aguiar Portela veio a óbito.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
notifique-se o noticiante para que tome ciência desta promoção de arquiva- mento, podendo interpor recurso no prazo de 10 (dez dias);
publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Minis- tério Público do Estado do Piauí; e
após, arquive-se, informando-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via memorando, por e-mail.
É a promoção de arquivamento. Em 22 de fevereiro de 2022.
(Assinado digitalmente) LEONARDO FONSECA RODRIGUES
Promotor de Justiça da 06ª PJ/PHB

5.21. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23221
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SIMP N. 000322-089/2020 NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N. 11/2022
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs. II e
III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar
Estadual n. 12/93,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127), cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos dos artigos 129, II, da Constituição Federal e art. 201, VIII e
§ 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartada no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da
Constituição Federal), representa condição de concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, inseridos nos
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artigos 1º e 3º da Constituição Federal, sobretudo a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução da
desigualdade social para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária;
CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana pressupõe o desenvolvimento mínimo das potencialidades individuais propiciado pela
oferta de educação de qualidade, fator intrínseco à redução da desigualdade social;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 205, determina que a educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser
assegurada por meio de "ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas", na forma do seu art. 23, V, e do caput do art.
214, em regime de colaboração e responsabilidade solidária, tal como se depreende da leitura conjugada dos seus artigos 30, VI e 211;
CONSIDERANDO que a pandemia de Covid-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e a
adoção do regime de ensino não presencial, conforme Parecer n. 5/2020 do Conselho Nacional de Educação (CNE);
CONSIDERANDO os esforços para a retomada das aulas presenciais nos sistemas de ensino do Piauí nos anos letivos de 2021 e 2002, que
conta com a colaboração de diversos órgãos em âmbito estadual e local, os quais tiveram supervisão, suporte e fiscalização das Promotorias de
Justiça com atribuição na área da educação;
CONSIDERANDO que, apesar do trabalho até o momento realizado, o período de suspensão das aulas e todas as dificuldades decorrentes da
pandemia, somam-se às dificuldades já conhecidas relacionadas aos motivos determinantes da evasão eabandonoescolar;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei
n. 13005/2014, em suas estratégias 1.15, 2.5, reconhece a importância da busca ativa para o alcance da universalização de atendimento e
consecução das Metas 1 e 2 do PNE;
CONSIDERANDO que se tem que a busca ativa escolar é estratégia permanente intersetorial, simples, barata e efetiva para identificar o
contingente de crianças e adolescentes fora dos bancos escolares;
CONSIDERANDO que a política de Saúde possui dados (Datasus e cadastros hospitalares) de nascidos, genitoras e seus endereços, além de
executar a Estratégia Saúde da Família nos territórios por meio de Agentes Comunitários de Saúde, ao passo que o Serviço de Proteção Social
Básica da Assistência Social mantém cadastros do Cadúnico e atualiza rotineiramente os dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família,
cuja política de transferência de renda identifica crianças que deveriam frequentar a sala de aula;
CONSIDERANDO que é dever dos gestores das políticas de Saúde e Assistência Social colaborar para garantir o direito à educação de todas as
crianças e adolescentes residentes no Município;
CONSIDERANDO a aprovação do Enunciado n. 02/2021 pela Comissão Permanente da Educação (COPEDUC), do Grupo Nacional dos Direitos
Humanos (GNDH), vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), que versa sobre a atuação do Ministério Pública para
fomentar a concretização da estratégia busca ativa escolar, conforme segue ementado:
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO, NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E
ENFRENTAMENTO DA EXCLUSÃO, A FIM DE GARANTIR O DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. O Ministério
Público deverá priorizar, para o enfrentamento dos altos índices de exclusão escolar, a atuação extrajudicial, no âmbito coletivo, em trabalho
colaborativo e de forma articulada com as demais instituições, para implementação da Busca Ativa Escolar, inclusive durante as atividades
educacionais não presenciais e no retorno híbrido. Ante a obrigação legal de que os gestores realizem busca ativa desses estudantes, o Parquet
deverá primar pela identificação das causas do afastamento da escola e fomento à implementação de ações para enfrentamento dessa
problemática, pelas escolas e demais atores da rede de atendimento, sem prejuízo do monitoramento dos resultados, bem como da atuação
jurídica para
superação das causas da exclusão escolar.
CONSIDERANDO, ainda, que, além da ampliação do atendimento proporcionado por estratégias de busca ativa, há a necessidade de realização
de avaliação formativa diagnóstica de cada estudante, com o intuito de aferir as lacunas de aprendizagem em relação aos objetivos de
aprendizagem e habilidades adequadas para a idade;
CONSIDERANDO que a avaliação formativa e diagnóstica tem por finalidade orientar programas de reforço e recuperação dos prejuízos na
aprendizagem de acordo com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais para a idade do educando;
CONSIDERANDO, nesse sentido, o que estabelece o art. 27, § 4º, da Resolução
n. 2/2020 do Colegiado Pleno do Conselho Nacional de Educação, quanto à necessidade de realização de avaliação formativa e diagnóstica,
importando observar:
Art. 27. As avaliações do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior devem ter foco prioritário nos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de competências essenciais que devem ser efetivamente cumpridos no replanejamento curricular das escolas, respeitada a
autonomia dos sistemas de ensino, das instituições e redes escolares, e das instituições de ensino superior.
§ 4º No retorno às atividades presenciais, quando autorizadas pelas autoridades locais, recomenda-se aos sistemas e instituições de ensino, em
sua forma própria de atuação educacional:
- realizar uma avaliação formativa e diagnóstica de cada estudante por meio da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de
aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e identificar as lacunas de
aprendizagem;
- observar os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica definidos pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e escolas públicas,
privadas, comunitárias e confessionais, considerando as especificidades do currículo proposto pelas respectivas redes ou escolas; [...]
- priorizar a avaliação de competências e habilidades, alinhadas à BNCC, com ênfase em leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático,
comunicação e solução de problemas, projetos de pesquisa para um grupo de alunos, avaliação da leitura de livros indicados no período de
isolamento, entre outras possibilidades;
- priorizar a avaliação formativa e diagnóstica da alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como também na transição para os anos
finais; [...]
VIII - utilizar os resultados das avaliações formativa e diagnóstica que deverão orientar programas de recuperação da aprendizagem presencial
ou não presencial, promovida em cada escola e/ou rede de ensino, conforme critérios definidos pelos gestores escolares de acordo com o seu
replanejamento pedagógico e curricular no retorno às aulas.
CONSIDERANDO a deliberação da COPEDUC/GNDH em relação à importância da avaliação diagnóstica assentada no enunciado n. 04/2021,
conforme transcrito a seguir:
O Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), pela Comissão Permanente de Educação (COPEDUC), diante das graves consequências à
educação decorrentes da pandemia da Covid-19, entende que, assim como a adequação sanitária dos equipamentos escolares, a busca ativa
escolar (enunciado 02/2021 GNDH - COPEDUC), a avaliação diagnóstica e a recuperação de aprendizagem são pressupostos indispensáveis à
salvaguarda dos princípios constitucionais da universalidade de acesso, permanência e da garantia do padrão de qualidade:
a avaliação diagnóstica e a recuperação de aprendizagem no contexto de retorno das atividades escolares presenciais são direitos subjetivos de
todos os alunos e alunas e, portanto, deveres do estado;
descumpre o dever constitucional a avaliação diagnóstica feita com apenas um grupo amostral e que não seja sucedida de um plano de ação
para recuperação e consolidação dos conhecimentos;
a recuperação de aprendizagem não é ato único e de cunho imediato, mas conjunto/processo de medidas de aferição e influência do efetivo
aprendizado, constituindo-se como fase inicial a avaliação diagnóstica e as avaliações formativas, a fim de que seja assegurado o direito de
aprendizagem das competências e habilidades dos componentes curriculares previstos na base nacional comum curricular e nos currículos de
referência;
a autonomia dos sistemas não compreende a escolha entre efetivação ou não do direito à educação de qualidade para todos(as), mas sim a
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forma e criação de fluxos e protocolos próprios de avaliação diagnóstica e recuperação de aprendizagem em vista das peculiaridades de cada
sistema, etapa e individualidades do alunado, aos quais se deve dar ampla publicidade e incentivo para participação da comunidade escolar.
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n. 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico n. 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n. 19.553 de 30 de março de 2021, reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. 20.036, de 03 de outubro de 2021, que autorizou o retorno das aulas presenciais em até 100% da
capacidade das escolas, em todos os níveis de ensino, atendidos os critérios de segurança sanitária para professores, estudantes e demais
trabalhadores da educação;
CONSIDERANDO a Nota Técnica SESAPI/COE/DIVISA n. 07/2021, elaborada pela Diretoria da Unidade de Vigilância Sanitária Estadual DIVISA - que dispõe sobre o Parecer Técnico da SESAPI/DIVISA com anuência do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do
Estado do Piauí (COE/PI) sobre retomada das aulas presenciais em todos os níveis educacionais da rede pública e privada de ensino, no estado
do Piauí, prevista no Decreto Estadual
n. 20.036 de 03 de outubro de 2021, nos termos do art. 2º, parágrafo único, incisos I e II, no tocante às medidas preventivas de contenção à
COVID - 19 referentes ao setor de educação;
CONSIDERANDO o art. 208, §1º, da Constituição Federal, que reconhece na educação um direito público subjetivo da criança e do adolescente,
e, uma vez efetivado o retorno das aulas presenciais, não está na esfera de discricionariedade do gestor não atender todas as crianças em idade
escolar obrigatória e olvidar a avaliação formativa e diagnóstica nas lacunas de aprendizagem adquiridas antes e durante a pandemia da Covid19;
CONSIDERANDO, por fim, que o artigo 208, § 2º, da Constituição Federal, dispõe que "O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente".
RESOLVE:
RECOMENDARao Senhor NAERTON SILVA MOURA, PREFEITO MUNICIPAL DE SUSSUAPARA, e à Senhora, JESUÍTA ARAÚJO ROCHA,
SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que adotem as seguintes providências:
a tomada das medidas necessárias para identificar todas as crianças e adolescentes em situação de evasão ou abandono escolar por meio da
efetivação de estratégias de busca ativa, a compreender, no mínimo:
a adoção de estratégias articuladas entre Educação, Saúde e Assistência Social, por meio do cruzamento de dados e realização de visitas
domiciliares a cada família na qual haja identificação de uma criança ou adolescente, em idade escolar obrigatória, fora da escola;
avaliar a adesão ao Busca Ativa Escolar, desenvolvido pelo UNICEF (https://buscaativaescolar.org.br/) e apoiado por diversos órgãos, entre eles
a UNDIME, a Atricon e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)1;
responder o formulário de Diagnóstico de Busca Ativa, constante no endereço:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=BUUBdNhp6027x6YVcmT5QZmGRn8iFzNMjfQhSIdiQiNUOVAzUVRGUjdVMFZVUjNLV 0pMOVQ4UDJTSS4u, a fim de que seja realizado
diagnóstico quanto aos números da evasão
escolar na rede de ensino respectiva;
efetivar a realização de avaliação formativa e diagnóstica de todos e cada um dos estudantes (e não apenas por amostragem) por meio da
observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades
pedagógicas não presenciais e identificar as lacunas de aprendizagem;
a utilização dos resultados da avaliação formativa e diagnóstica para orientar programas de recuperação da aprendizagem, conforme critérios
definidos pela gestão da educação e escola, de acordo com o replanejamento pedagógico e curricular de retorno às aulas, objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais para a idade do educando, previstos na Base Nacional Comum Curricular,
elaborando, para cada um dos estudantes, um plano individual de ação;
informar ao Ministério Público, de forma detalhada, o programa de recuperação de aprendizagem2 que está sendo desenvolvido pelo Município e
de que forma o tema será enfrentado no ano letivo em curso, bem como apresentar o planejamento desenvolvido pela Secretaria de Educação,
que contemple estratégias de curto, médio e longo prazo, com definição dos prazos e indicação dos responsáveis por ação apontada.
Concede-se aos destinatários o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, para que se pronunciem comprovadamente sobre o
acatamento ou não da presente recomendação e medidas eventualmente adotadas para seu cumprimento. A ausência de resposta no prazo
assinalado será compreendida como não acatamento.
A presente recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, bem como poderá implicar na
adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os responsáveis inertes em face da
violação dos dispositivos legais e direitos acima referidos.
Dê-se ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Picos-PI, 10 de março de 2022.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
PromotordeJustiça,emsubstituição

5.22. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS -PI23222
PORTARIAN°43/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº42/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
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requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 167/2021 (SIMP nº 001395-138/2021), instaurada a fim de solicitar informações sobre o cumprimento de
decisão proferida nos autos do processo nº 0000593-41.2017.8.18.0039.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo de solicitar informações sobre o cumprimento de decisão proferida nos autos do processo nº 0000593-41.2017.8.18.0039.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça
PORTARIAN°44/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº43/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 172/2021 (SIMP nº 001409-138/2021) instaurada a fim de solicitar informações sobre a necessidade de
diligência requerida pela autoridade policial nos autos do processo nº 0000234-28.2016.8.18.0039.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo de solicitar informações sobre a necessidade de diligência requerida pela autoridade policial nos autos do processo nº 000023428.2016.8.18.0039.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
PORTARIAN°45/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº44/2022)
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OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 187/2021 (SIMP nº 001451-138/2021) instaurada nesta Promotoria de Justiça visando para apurar
informações sobre a abertura ou conclusão de inquérito policial referente aos fatos narrados nos autos de prisão em flagrante, processo nº
0000277-91.2018.8.18.0039.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo apurar informações sobre a abertura ou conclusão de inquérito policial referente aos fatos narrados nos autos de prisão em
flagrante, processo nº 0000277- 91.2018.8.18.0039.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa
(mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
PORTARIAN°59/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº58/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 179/2021 (SIMP nº 001428-138/2021) instaurada nesta Promotoria de Justiça para acompanhar a
tramitação da ação penal nº 0803405-81.2021.8.18.0039, visando dar celeridade ao andamento do processo, uma vez que o réu José Yan da
Silva dos Santos encontra-se preso.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo acompanhar a tramitação da ação penal nº 0803405-81.2021.8.18.0039, visando dar celeridade ao andamento do processo, uma
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vez que o réu José Yan da Silva dos Santos encontra-se preso.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Vistas dos autos ao gabinete no prazo de 15 (quinze) dias para adoção das medidas cabíveis ao andamento da ação penal nº 080340581.2021.8.18.0039;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça
PORTARIAN°46/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº45/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 193/2021 (SIMP nº 001479-138/2021) instaurada nesta Promotoria de Justiça visando solicitar o relatório
da medida cautelar de interceptação telefônica referente ao processo nº 0000117- 22.2020.8.18.0128.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo solicitar o relatório da medida cautelar de interceptação telefônica referente ao processo nº 0000117-22.2020.8.18.0128.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
PORTARIAN°58/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº57/2022)
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDOque ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária a
garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
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CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDOa Notícia de Fato n° 196/2021 (SIMP n° 001485-138/2021)
instaurada a fim de averiguar denúncia de suposto abuso de poder policial praticado por policiais civis no dia 05 de outubro de 2021 e por
policiais militares, no dia 13 de outubro de 2021, todos de Barras-PI.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo averiguar denúncia de suposto abuso de poder policial praticado por policiais civis no dia 05 de outubro de 2021 e por policiais
militares, no dia 13 de outubro de 2021, todos de Barras-PI.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Piauí, REQUISITANDO a
portaria de instauração de sindicância relativa aos fatos contidos neste procedimento. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem
resposta, desde já, determino que seja reiterado todos os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do
presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça

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

6.1. ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA - JURCON23214
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 DA JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - JURCON.
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), às 8 horas e 30 minutos (8:30h), por meio de
videoconferência, através da ferramenta Microsoft Teams, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária da Junta Recursal do Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI - JURCON, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 36,
de 09 de janeiro de 2004 e do Regimento Interno desta Junta Recursal, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça Dra.
Denise Costa Aguiar. Presentes os Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Micheline Ramalho
Serejo da Silva. Registre-se também a presença da Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça Dra. Valesca Caland Noronha, além da
presença da advogada da empresa Equatorial (CEPISA), Dra. Bárbara Nogueira Loureiro Dantas (OAB/PI nº 16.073). Inicialmente houve
deliberação de assuntos administrativos, como a definição de data da próxima sessão agendada para o dia 29 de abril de 2022.
Passou-se à fase de julgamentos, na forma regimental.
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
01. Processo Administrativo Nº (000061-002/2016)- RECURSO
Recorrente(s): NET SERVIÇOS COMUNICAÇÃO S.A. - INCORPORADA PELA CLARO S.A.
Representante Jurídico: CAROLINA UDULUTSCH SOARES (OAB/SP nº196.761)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. VALORES COBRADOS ACIMA DO VALOR PACTUADO. REITERAÇÃO
DOS ATOS PRATICADOS POR PARTE DO FORNECEDOR. DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA
ABUSIVA. DECISÃO DE MULTA NO VALOR DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. 1. O artigo 39, inciso V do CDC veda claramente, além de considerar abusiva, a conduta de exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva. 2. No presente processo administrativo, a empresa recorrente efetuou cobrança acima do valor pactuado e
apesar da correção posterior a empresa reincidiu nos atos praticados, cobrando indevidamente o consumidor. 3. Não se observa na
decisão de multa ilegalidade quanto à motivação, tampouco cerceamento de defesa, pois houve a subsunção do fato à norma, ainda
que sucintamente. 4. Não se faz cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 25, inciso III, do Dec. Lei 2.181/97, considerando
que quando a empresa recorrente tomou as medidas necessárias, a infração consumerista já restava configurada. MULTA MANTIDA NO
VALOR DE R$ 9.000,00(NOVE MIL REAIS) RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000061-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$9.000,00
(nove mil reais), em face da empresa CLARO S/A, nos termos da decisão de 1º grau, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline
Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
02. Processo AdministrativoNº (000217-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): HIPERCARD BANCO MÚLTIPLOS/A
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Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. JUROS EXORBITANTES. NEGOCIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO
ACORDO POR PARTE DO FORNECEDOR. DECISÃO DE MULTA NO VALOR DE R$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS).
RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O presente processo administrativo visava apurar a legalidade das
cobranças de juros em decorrência da negociação de débitos de cartão de crédito. 2. O recorrente alega o cerceamento da defesa na
decisão de 1º grau, argumentando a incidência de artigos genéricos. Todavia, a decisão é clara ao especificar os atos abusivos da
empresa e o enquadramento legal específico. 3. Não são cabíveis as alegações de abuso de poder de polícia do PROCON, tampouco do
conflito de decisões proferidas nas instâncias administrativas e judiciais, pois o referido órgão agiu em conformidade a suas
atribuições. É necessário frisar a aplicação do princípio da independência entre as esferas, adotado pelo STJ, pois mesmo havendo a
composição civil, não há vinculações entre as decisões. 4. O argumento de que não houve infração diante da ocorrência de acordo com
o consumidor também não se sustenta, pois em que pese tenha sido realizado acordo, o recorrente persistiu nas condutas abusivas ao
cobrar injustificadamente valor acima do pactuado em acordo inicial. MULTA MANTIDA NO VALOR DE R$ 10.500,00 (DEZ MIL E
QUINHENTOS REAIS). RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000217-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no valor de
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em face da empresa HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A, nos termos da decisão de 1º grau e
deste voto, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr. Jorge Luiz da Costa
Pessoa.
03. Processo Administrativo Nº (000263-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO ITAÚ BBA S.A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO DESBLOQUEIO DOS VALORES APÓS DECISÃO JUDICIAL.
RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA E NÃO ATENDIDA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 14
E 55, §4° DO CDC. DECISÃO DE MULTA em R$ 12.666,67 (doze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
RECURSO. IMPROVIMENTO. 1. O caso em tela refere-se à retenção indevida de valores por parte do banco Itaú mesmo após
determinação judicial para a liberação da quantia. 2. O valor pleiteado pelo reclamante deste P.A estava retido sob a forma de depósito
de bloqueio judicial em sua conta junto ao Itaú. Todavia, em momento posterior do processo jucial (nº 133137820124014000 da 4ª vara
SJ/PI 1ª Região) constatou-se que o reclamante não possuía legitimidade passiva para figurar no polo do referido processo judicial,
motivo pelo qual o valor acima mencionado foi liberado por meio de despacho que consta nos autos. 3. Apesar disto, o banco Itaú não
procedeu à liberação do valor, incorrendo, assim , em infração à legislação consumerista. Também não apresentou informações claras
que desconstituíssem a verossimilhança das alegações do consumidor. MULTA MANTIDA EM R$ 12.666,67 (doze mil seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000263-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no valor de
em R$ 12.666,67 (doze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) em face da empresa BANCO ITAÚ BBA S.A, nos
termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
04. Processo Administrativo Nº (000031-002/2019) - RECURSO - (Retirado de pauta em 25/02/2022 - 2ª Sessão Jurcon Ano 2022)
Recorrente(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico:
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RETIRADO DE PAUTA
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000031-002/2019), acordam os membros da JURCON, por
unanimidade de votos, pela retirada do processo de pauta, incluindo o seu julgamento na próxima sessão que ocorrerá no dia 29 de abril de
2022, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
05. Processo Administrativo Nº (000270-063/2017) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Recurso Julgado em 28/01/2022 - 1ª Sessão Jurcon
Ano 2022)
Recorrente(s): EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CEPISA - ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000270-063/2017), a relatora Micheline Ramalho Serejo da
Silva decidiu por CONHECER DOS EMBARGOS, por serem tempestivos, e no seu mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão
anteriormente proferida pela Junta Recursal do Procon - MPPI.
06. Processo Administrativo Nº (000087-002/2019) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): YDUQS EDUCACIONAL LTDA. - ADTALEM BRASIL -FACID -UNIFACID e BANCO ANDBANK(BRASIL) S.A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA ABUSIVA. VALORES PAGOS
RESSARCIDOS. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000087-002/2019), acordam os membros da JURCON, por
unanimidade de votos, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer permanências de
infrações à legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr.
Jorge Luiz da Costa Pessoa.
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
07. Processo Administrativo Nº (000417-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A./VIVO
Representante Jurídico: VITOR MORAIS DE ANDRADE (OAB/SP nº182.604)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a):PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. INFRAÇÃO AO CDC. MULTA DE
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). RECURSO. IMPROVIMENTO. O caso versa sobre o não cumprimento da oferta de serviços
telefônicos ao consumidor, especificamente plano cuja oferta de ligações seria ilimitada. 1. A empresa alega que não houve
observância aos princípios da Finalidade ou do Interesse Social, dada ausência de caráter coletivo. Todavia, a atividade administrativa
do Procon, em qualquer esfera da federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor,
Página 40

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1085 Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 Publicação: Segunda-feira, 2 de Maio de 2022

competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. - o Superior Tribunal de Justiça corroborou
a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes. 3. A
recorrente alega, também, que não praticou qualquer ato contrário à lei. No entanto, em análise da fatura anexada pela VIVO, na fl. 63,
as cobranças foram realizadas sobre ligações feitas, pelo consumidor, para outras operadoras. Entretanto, não foi apresentado o
contrato do plano, sendo impossível se verificar se tais ligações estariam fora do serviço de ligações ilimitadas. 5. Multa aplicada na
decisão de piso razoável e proporcional nos termos da legislação vigente. MULTA MANTIDA EM R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais). RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000417-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em face da empresa VIVO S.A, com fundamento nos artigos 6°, III e IV; 30 e 31 do Código
de Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Denise Costa Aguiar e Micheline
Ramalho Serejo da Silva.
08. Processo Administrativo Nº (000260-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): BRK COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI/ BRANSK
Representante Jurídico: DANIEL SUCUPIRA BARRETO (OAB/CE nº17.070)
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. LOJA DE VESTUÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA.
PROPAGANDA ENGANOSA. INFRAÇÃO. MULTA R$ 4.166,67 (quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
RECURSO. IMPROVIMENTO. 1. O caso versa sobre ausência de informação clara e precisa em oferta, bem como seu não cumprimento.
2. A empresa alega que o auto de infração foi lavrado após comparecimento ineficaz dos agentes fiscalizadores. 2. Todavia é
importante mencionar que o Auto de Infração foi realizado de maneira regular e adequada, de acordo com as normas consumeristas. O
próprio Auto de Infração é o documento inicial do respectivo processo administrativo, facultando ao infrator sua consulta no Sistema
SIMP pelo número de identificação do AI. 3. A empresa alega, também, que a penalidade de multa deve ser convertida em advertência.
4. A multa aplicada é razoável, pois possui caráter socioeducativo, ou seja, visa desestimular a reincidência de infrações em face da
coletividade de consumidores não cabendo sua substituição por penalidade de advertência. 5. MULTA MANTIDA EM R$ 4.166,67
(quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000260-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
valor de R$ 4.166,67 (quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) em face da empresa BRK COMÉRCIO
VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI/BRANSK, com fundamento nos artigos 30; 31; 37, §1º E 39, I do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Denise Costa Aguiar e Micheline Ramalho
Serejo da Silva.
09. Processo Administrativo Nº (000230-002/2015) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (Recurso Julgado em 28/01/2022 - 1ª Sessão
Jurcon Ano 2022)
Recorrente(s): ARNO S.A
Representante Jurídico: PEDRO ANTÔNIO GOUVÊA VIEIRA DE ALMEIDA E SILVA (OAB/SP nº230.650 e OAB/RJ 95.915)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000230-002/2015), o relator Jorge Luiz da
Costa Pessoa decidiu por CONHECER DOS EMBARGOS, por serem tempestivos, e no seu mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume
a decisão anteriormente proferida pela Junta Recursal do Procon - MPPI.
PROMOTORA: DENISE COSTA AGUIAR
10. Processo Administrativo Nº (000077-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): CN MOTOS
Representante Jurídico: FREDERICO VALENÇA DIAS FILHO (OAB/PI nº9.458)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DE BEM DISTINTO. DESCONTINUIDADE DA
FABRICAÇÃO DO MODELO DE MOTOCICLETA OBJETO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. DECISÃO DE MULTA IMPOSTA À
EMPRESA CN MOTOS NO VALOR DE R$ 2.500, ( DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) E MULTA IMPOSTA NO VALOR DE R$3.500,00 (TRÊS
MIL E QUINHENTOS REAIS) À EMPRESA CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. IMPROVIMENTO
DOS RECURSOS. 1. O presente processo administrativo versa sobre o descumprimento da oferta veiculada ao consumidor e a falha na
prestação de serviços. A consumidora celebrou contrato de consórcio para receber o modelo BIZ 125. Contudo,foi informada ao
comparecer à concessionária, que o modelo BIZ 125 de seu contrato tinha saído de linha e que deveria optar por uma moto BIZ 110 ou
125 cilidradas atual, sendo que na segunda opção teria que pagar R$1.762,00 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais). 2. O Código
de Defesa do Consumidor, preceitua no art. 7º, parágrafo único, que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 3. Seguindo a norma consumerista, não se procedem as
alegações do recorrente CN MOTOS, que alega a ilegitimidade passiva, pois possuía relação negocial com a administradora de
Consórcios e participou da cadeia de consumo, entregando o bem a consumidora, bem como prestando os serviços de intermediação
da troca do bem e o possível pagamento adicional. 4. A empresa Consórcio Nacional Honda LTDA alega a ausência de infração, o que é
totalmente improcedente, diante do descumprimento da oferta veiculada e a falha na prestação dos serviços. 5. Não é cabível a
alegação de duplicidade processual, diante do princípio da independência entre as esferas, que preceitua a independência entre as
esferas judiciais e administrativas, de modo que o processamento judicial não obsta o procedimento administrativo e sua penalidade.
6. O requerimento do afastamento da agravante e a redução da multa imposta não merecem prosperar, visto que a dosimetria de multa
foi efetuada em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, nos termos do artigo 57 do CDC e do Dec.
2.181./97, sendo que a agravante aplicada está perfeitamente enquadrada a realidade, diante da condição de reincidência do recorrente.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000077-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo as multas nos valores de R$
2.500, 00 (dois mil e quinhentos reais) em face da empresa CN MOTOS e de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em face da empresa
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, conforme decisão de 1º grau, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa Aguiar,
Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
11. Processo Administrativo Nº (000301-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRASO NOS LANÇAMENTOS EM FOLHA. RENEGOCIAÇÃO.
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COBRANÇA VALOR ACIMA DO PACTUADO. BOLETOS AVULSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO DE MULTA NO
VALOR DE R$ 5.000,00, (CINCO MIL REAIS). RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O objetivo do presente
processo administrativo foi apurar a conduta da empresa recorrente, que inseriu indevidamente os dados da consumidora nos órgãos
de proteção de crédito, bem como pela falha na prestação de serviços em cobranças realizadas. 2. O contrato de empréstimo bancário
na modalidade consignação em folha de pagamento, traz a responsabilidade de desconto e repasse ao órgão pagador, cabendo à
instituição financeira a cobrança da efetivação dos descontos em folha diretamente a este, nos termos da Lei Federal nº 10.820/03. 3. O
recorrente infringiu as normas consumeristas ao responsabilizar o consumidor pela falha nos repasses, agindo em dissonância com a
lei supracitada, sendo incabível as alegações de ausência de infração e de enquadramento legal à conduta. 4. Não prosperam as
alegações de que o Procon não tem o condão de sancionar questões individuais, pois aos órgãos de proteção foram conferidos os
deveres de fiscalizar e atuar nos interesses individuais, coletivos, difusos e homogêneos, cabendo ao poder de polícia impor sanção
administrativa na ocorrência das infrações consumeristas. 5. A decisão de multa observou os preceitos estatuídos no Decreto 2.181/97,
bem como no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que carregam como princípios base, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, logo, não é cabível a desconstituição da multa ou a sua redução, conforme requerido, visto que esta foi aplicada em
observância aos preceitos legais em decorrência da infração cometida pelo recorrente.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000301-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em face da empresa recorrente, conforme decisão de 1º grau, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa
Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
12. Processo Administrativo Nº (000158-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO ITAUCARD S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INFRAÇÃO AO CDC. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO
ASSINADO. INVALIDADE JURÍDICA. MULTA DE R$ 15.000,00 (quinze mil reais). RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO 1) O caso em tela
versa sobre contrato de consórcio de imóvel firmado entre consumidor e intituição financeira sem a anuência daquele. 2) A empresa
não comprovou a legalidade do contrato, uma vez que apenas alegou que a assinatura ocorrida seria a eletrônica, através de uso de
senha impessoal e intranferível. 3) Não obstante, não trouxe quaisquer vestígios da suposta assinatura eletrônica, ao passo em que o
contrato de adesão colacionado é apócrifo. 4) Assim, sobressai-se a verossimilhança das alegações do consumidor, que é inclusive
reconhecida por vasta jurisprudência. 5) Pela análise dos autos chega-se à conclusão de que o contrato é ilegal e fere a legislação
consumerista. 6) A multa é razoável dado o seu caráter socieducativo, sendo desproporcional apenas quanto ao coeficiente de
aumento de pena em decorrência de circunstância agravante de reincidência contida no art. 26, I do Decreto 2181/97. 7) Multa definitiva
no valor de R$R$11.666,66 (onze mil reais seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000158-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, definindo a multa administrativa
no valor de R$11.666,66 (onze mil reais seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) ao BANCO ITAUCARD S.A com
fundamento nos artigos 6º, VI; 39, III; 46; 53; e 54 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores:
Dra. Denise Costa Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
13. Processo Administrativo Nº (000009-002/2018) - RECURSO - (Retirado de pauta em 28/01/2022 - 1ª Sessão Jurcon Ano 2022)
Recorrente(s): AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Representante Jurídico: NAYARA PATRICIA COUTO DE SOUSA (OAB/MA nº 23.232)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INFRAÇÃO AO CDC. VICÍOS DE CONSTRUÇÃO. MULTA R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais). ATENUANTE: PRIMARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O objeto contratual refere-se a
inúmeros vícios de construção no Condomínio Barra Village, vícios estes que não foram sanados em tempo hábil pela empresa
reclamada. 1.1) Os problemas encontrados no empreendimento possuem potencial para gerar graves riscos à vida, saúde e segurança
de todas as famílias que residem no Condomínio Barra Grande Village. 2) As provas constantes nos autos corroboram a
verossimilhança das alegações dos diversos consumidores. 3) As diversas tentativas de formalização de acordo nas audiências de
conciliação realizadas pelo Procon foram infrutíferas. 4) Multa aplicada na decisão de piso é razoável e proporcional nos termos da
legislação vigente. 5. Reconhecimento da Primariedade como atenuante. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MULTA BASE
REDUZIDA EM 1/6 PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000009-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a atenuante de
primariedade e assim reduzir a multa base em 1/6, totalizando a multa administrativa no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a
AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA com fundamento nos artigos 6º, I, III, IV, V e VI; 8º; 30; e 39, V, VIII e X do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da
Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
14. Processo Administrativo Nº (000975-310/2020) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO. RESOLUÇÃO
DA QUESTÃO. REEMBOLSO DA CONSUMIDORA NOS PRAZOS ESTIPULADOS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000975-310/2020), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, em razão da insubsistência da infração
consumerista, visto que a empresa solucionou a questão reembolsando a consumidora em conformidade com os prazos previstos em contrato,
nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
APROVAÇÃO DA ATA
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
DENISE COSTA AGUIAR
Promotora de Justiça
Presidente - JURCON
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça
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Membro-JURCON
(Assinado Digitalmente)
_______________________________________________________
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Membro-JURCON
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, a presente ata será assinada pela Excelentíssima Presidente e demais
membros da JURCON, depois de lida.
Teresina-PI, 25 de março de 2022.

7. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

7.1. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. N° 12/202223216
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022
OBJETO: Registro de preço para eventual fornecimento de solução tecnológica de segurança corporativa na modalidade SAAS, baseada em
coleta e integração de dados, com ênfase no monitoramento de infraestrutura do Ministério Público do Estado do Piauí, incluindo sistema de
análise out in de segurança 24x7x365 para aplicações web, serviços de coleta de informações relevantes fora do escopo, detecção de ataques e
varreduras, identificação de falhas de segurança ou de ativos informacionais comprometidos, buscando minimizar vulnerabilidades, nas
quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: Único (03 itens);
MODO DE DISPUTA: Aberto;
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de 1.692.664,94 (um milhão seiscentos e noventa e dois mil seiscentos e
sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 02 de maio de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 02/05/2022, às 09:00h (horário de Brasília)
-Abertura das Propostas: 16/05/2022, às 09:00h (horário de Brasília)
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 29 de abril de 2022.
PREGOEIRA: Tuany de Sousa França

8. GESTÃO DE PESSOAS
[]

8.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23211
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 522/2022
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 19.21.0129.0011654/2022-07:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de27 e 28 de abril de 2022,02 (dois)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraAMANDA LOPES AIRES,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula 15796, lotada junto à Promotoria de Justiça de Jerumenha, nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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