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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23931
PORTARIA PGJ/PI Nº 1881/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 07 a 20 de junho de 2022, 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça FRANCISCA SÍLVIA
DA SILVA REIS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de União, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro
de1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1885/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 Procuradora de Justiça
CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO, titular da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, referentes ao 1º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias
para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1886/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 da Promotora de Justiça
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA, titular da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, para que sejam
usufruídas no período de 18 de julho a 05 de agosto de 2022, ficando os 11 (onze) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1887/2022
Republicação por incorreção
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 o Promotor de Justiça HÉRSON LUÍS DE SOUSA GALVÃO RODRIGUES, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, de 20 de junho a 04 de julho de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 07 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1888/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça PLINIO FABRÍCIO DE CARVALHO FONTES, titular da 51ª Promotoria de Justiça de Teresina,01(um) dia
de compensação para ser usufruído em 22 de junhode 2022, referente ao plantão ministerial realizado em 25 de abril de 2021, conforme certidão
expedida pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto CGMP/PI nº 03/2022,ficando meio dia de crédito ser anotado no
prontuário e somado a outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),07 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1889/2022
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 RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de União, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de União, e pela Direção de Sede das Promotorias de Justiça de União, de 07 a 20 de
junho de 2022, em razão da licença-saúde da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 07 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1890/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
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ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de Justiça
ROSANGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES, titular da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, referentes ao 2º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta)
dias de férias para usufruto no período de 01 a 30 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1892/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0003379/2022-63,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor ROBERT AGUIAR ANDRADE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 329, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme arts. 16 e 17 da
Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 06 de fevereiro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1893/2022
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, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016132/2022-37,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES para atuar na audiência judicial de atribuição da Promotoria de Justiça de
Elesbão Veloso, referente ao processo n° 0800584-40.2022.8.18.0049, dia 09 de junho de 2022, às 09h, em substituição ao Promotor de Justiça
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1894/2022
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, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016133/2022-10,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para
atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao processo nº 0800157-65.2021.8.18.0053, dia 15 de junho de 2022, na Comarca de
Guadalupe-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1895/2022
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, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016133/2022-10,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA, titular da Promotoria de Justiça de Guadalupe, para atuar nas
audiências de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, pautadas para os dias 14 e 15 de junho de 2022, em substituição ao
Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1896/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0011265/2022-56,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora ADRIANA RODRIGUES ROCHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 328, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme arts. 16 e 17 da
Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 04 de fevereiro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1897/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0008894/2022-53,
RESOLVE
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor JONATAN SANTOS DE CASTRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 199, do Padrão 07, Classe C, para o Padrão 08, Classe C de sua carreira, com fundamento no § 1º
do art. 16 da Lei Estadual nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 25 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1898/2022
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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0002589/2021-56,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor DANILO LEONI GUEDES NOGUEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 375, do Padrão 03, Classe A, para o Padrão 04, Classe B de sua carreira, com fundamento no arts.
16 e 17 da Lei nº 6.237 de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 26 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1899/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0003760/2021-61,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora ZELIA BEATRIZ MORAIS FERNANDES SOBRAL, ocupante do cargo de provimento efetivo
de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 378, do Padrão 03, Classe A, para o Padrão 04, Classe B de sua carreira, com
fundamento no arts. 16 e 17 da Lei nº 6.237 de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 13 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1900/2022
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, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016185/2022-61,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, titular da Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária com sede em Bom
Jesus, para atuar nas audiências de atribuição da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para o dia 09 de junho de 2022, em
substituição à Promotora de Justiça Flávia Gomes Cordeiro.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1901/2022
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 19.21.0428.0013778/2022-60,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Felipe Arllem Rezende, matrícula nº 20026, para fiscalizar o fornecimento de recargas de botijões de gás para atender as
unidades Núcleo das Promotorias de Justiça de Teresina, Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, Sede Zona Leste e GAECO, firmado entre a
Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89 e a empresa S M DA SILVA, CNPJ nº 07.938.158/0001-56 (DISPENSA Nº 25/2022PGA nº 19.21.0428.0013778/2022-60).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1902/2022
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, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016207/2022-49,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, titular da Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária com sede em Bom
Jesus, para atuar no plantão ministerial de atribuição da Promotoria de Justiça de Marcos Parente, dia 13 de junho de 2022, em substituição à
Promotora de Justiça Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1903/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ/PI nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0193.0015093/2022-90:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor(a)FRANCISCO EDUARDO PEREIRA ALVES,matrícula 347, ocupante do cargo de Analista
Ministerial, lotado (a) junto à14ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, pelo prazo de 01(um) mês, a partir de 01 de junho de 2022.
Retroajam-se os efeitos desta Portaria para o dia 01/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 08de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1904/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 doPromotor de JustiçaMAURÍCIO
GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o período
de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufrutoem data
oportuna.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1905/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 daPromotorade JustiçaMÁRCIA
AÍDA DE LIMA SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, para que sejam usufruídosno período
de 01 a 30 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1906/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas 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 doPromotor de JustiçaJORGE
LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, referentes ao 1º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de julho 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), 08de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1907/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDOo requerimento daPromotora de Justiça Ana Sobreira Botelho,datado de 07/06/2022.
RE S O L V E
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 1650/2022, datada de 08/06/2022, que concedeu àPromotora de Justiça ANA SOBREIRA BOTELHO, titular da
2ª Promotoria de Justiça de Floriano, 01 (um) dia de compensação de crédito de plantãoem 08 de junho de 2022, referente ao plantão ministerial
realizado em 12 de julho de 2022, ficando o referido crédito para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de novembro de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS23933
Inquérito Civil
SIMP n. 000372.088.2019
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. APURAR POTENCIAL ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS E/OU
PROVENTOS NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONTINUAÇÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO.
Não pode a investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao
princípio da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado, deve ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil instaurado visando apurar potencial acumulação ilegal de cargos e/ou proventos no Município de Picos, situação
constatada após pesquisa realizada no sistema de prestações de contas do TCE/PI, relativo ao exercício financeiro de dezembro de 2018.
Regularmente diligenciado no feito, o ente público apresentou manifestação esclarecendo que a Procuradoria Jurídica havia instaurado nos idos
de 2018, 2019 e 2020, ao todo, 63 (sessenta e três) Processos Administrativos para apurar a situação em referência.
Verificou-se em Id n. 34300766 que o Município de Picos apresentou no Ofício nº 289/2021 solicitação de encaminhamento de relatórios
extraídos do sistema SAGRES vez que o ente não possui acesso ao cruzamento de dados que informa as acumulações.
Na sequência, fora realizada nova pesquisa no sistema do TCE/PI, na aba Sagres para obtenção de relatórios atualizados, conforme se verifica
nos Ids 34570771 e 34570980.
Foi realizado pelo ente municipal um levantamento dos Processos Administrativos Disciplinares, anexados em Id n. 53328761.
É um sucinto relatório.
Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, deve
guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar
procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de
confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Da cuidadosa análise dos autos, verificou-se que o objeto deste Inquérito Civil cingiu-se a apurar potencial acumulação ilegal de cargos e/ou
proventos no Município de Picos, situação constatada após pesquisa realizada no sistema de prestações de contas do TCE/PI, relativo ao
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exercício financeiro de dezembro de 2018.
Pois bem, ante o supradito objeto fora diligenciado no feito a fim de apurar a procedência da denúncia, bem como se houve danos ao erário
público.
Tem-se dos autos, que o Município de Picos-PI em todos esses anos vem instaurando Processos Administrativos Disciplinares regularmente para
apurar possíveis acumulações irregulares existentes, regularizando todas as situações encontradas em dissonância do que prevê o ordenamento
jurídico.
Neste interim, desde a instauração deste procedimento foram feitas pesquisas no site do Tribunal de Contas para identificação de demais
acumulações irregulares, restando comprovado que a situação não mais persiste.
Exemplo de pesquisa realizada no ano de 2021 nos sistemas informatizados do TCE-PI:
Demais pesquisas anexadas aos autos.
Ademais, merece ressaltar igualmente o fato de o município preocupar-se em regularmente verificar possíveis situações irregulares e instaurar
PADs esgota o objeto deste Inquérito, principalmente por se tratar do ano de 2018 que já foi regularizado.
Ressalta-se por oportuno que toda documentação anexada nesta Decisão, está devidamente juntada aos autos deste Inquérito Civil.
Destarte, padece de cogência prolongar a investigação ministerial que se estende estando com o seu objeto esgotado, causando aumento do
acervo procedimental desta PJ, que sem dúvidas já é enorme.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Comunique-se o município de Picos via PGM acerca desta Decisão.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 01 de junho de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo nº 070.2020
SIMP nº 000151.424.2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo cuja finalidade é acompanhar o Contrato Nº 54/2020/FEPISERH e ERRATA às fls. 27 do Diário Oficial
do Estado do Piauí do dia 08 de abril de 2020, decorrente da Dispensa de Licitação Processo Administrativo nº 5577/2019/FEPISERH que
ensejou o Contrato Administrativo firmado entre a "FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES -FEPISERH" (CNPJ:
27.667.356/0001-30) e a empresa "CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 06.893.534/0001-70), cujo objeto consiste na "AQUISIÇÃO DE
MATERIAL LABORATORIAL, INSUMOS ECORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ - HRJL".
Requisitou-se ao Presidente da FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSESE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH, o Sr. Pablo Dantas de Moura
Santos, que fornecesse ao Grupo Regional cópia do processo administrativo que deu origem à Dispensa de Licitação em comento bem como
cópia da Errata de Extrato de Contrato.
Não atendida a requisição, requisitou-se novamente ao Ilmo. Presidente da FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS HOSPITALARES
-FEPISERH a aludida documentação.
Em atendimento à reiteração da requisição, o Presidente da FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSESE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH
colacionou a documentação constante na Juntada de ID: nº 53328778.
É o relatório.
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado para acompanhar o Contrato Nº 54/2020/FEPISERH e ERRATA às fls. 27 do Diário Oficial
do Estado do Piauí do dia 08 de abril de 2020, decorrente da Dispensa de Licitação Processo Administrativo nº 5577/2019/FEPISERH que
ensejou o Contrato Administrativo firmado entre a "FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES -FEPISERH" (CNPJ:
27.667.356/0001-30) e a empresa "CLINILABDISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 06.893.534/0001-70), cujo objeto consiste na "AQUISIÇÃO DE
MATERIAL LABORATORIAL, INSUMOS ECORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ - HRJL".
Realizado o regular acompanhamento do mencionado contrato não foram identificadas irregularidades que demandem a atuação ministerial na
seara investigatória.
Ademais, necessário recordar que os atos administrativos são dotados do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, o sistema jurídico
presume, até prova em contrário, a regularidade do exercício da função estatal.
Deste modo, não havendo ilegalidade aparente, o presente Procedimento Administrativo carece de justa causa para seu prosseguimento.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
Por todos os fatos e fundamentos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por ausência de justa causa, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de comunicar as partes tendo em vista que o procedimento foi aberto em face de dever de ofício.
No azo, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Publique esta decisão no Diário do MP-PI;
Com remessa de cópia digital da presente decisão de arquivamento, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico;
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Picos/PI, 26 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 010.2022. SIMP nº 001195.361.2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL para averiguar a contratação do escritório de advocacia "Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria,
CNPJ n°08.681.051/0001-38" pelo Município de Santana do Piauí dos anos de 2017 a 2021, a fim de verificar o atendimento dos requisitos legais
para contratação de escritório de advocacia por meio de inexigibilidade de licitação.
A notícia inaugural foi enviada por meio do Ofício nº 10/2021 advindo do Coordenador do CACOP do Ministério Público do Piauí.
Segundo narrado na representação inaugural: "Vale ressaltar que tudo esses fatos (supostas irregularidades narradas) também são chancelados
pelos escritórios de assessoria jurídicas, com atividades e ações divididos em três escritórios, como os outros, acima cada um detentor de
contratos superfaturados, que ano após ano tem sido renovados, quase que automaticamente, em muitas vezes nem a número do contrato muda
e a modalidade de processo de licitação é sempre a mesma, dispensa ou inexigibilidade, e objeto do contrato quando não são os mesmos, o que
muda é pouco, como o caso do escritório jurídico Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria CNPJ 08.681.051/0001-38 que se refere a
assistência jurídica a ser prestados junto ao TCE, TCU entre outros órgãos federais".
Realizou-se pesquisa na Receita Federal da empresa Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria, CNPJ n° 08.681.051/0001-38,
extraindo-se cópia do seu ato constitutivo (ID: 33100867).
Realizou-se pesquisa no sistema SAGRES para verificação de valores pagos à Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria, CNPJ n°
08.681.051/0001-38, no período de 2017 a 2021 (ID:33596434). No entanto, a pesquisa não retornou resultados em razão da servidora que
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pesquisou ter inserido pontos, barra e hífen no campo de pesquisa.
Solicitou-se ao município de Santana do Piauí-PI, via PGM, que apresentasse cópia dos contratos celebrados com a empresa investigada, sendo
a documentação juntada conforme ID: 33195463.
Realizou-se a pesquisa SAGRES, da qual foram obtidos pagamentos de vários municípios piauienses a empresa investigada. No entanto, é
necessário também saber especificamente os valores pagos pelo Município de Santana do Piauí.
Analisando os documentos que compõem os autos, verifica-se que o escritório mencionado acima foi contratado pelo Município de Santana do
Piauí nos anos de 2017 a 2021, por meio dos seguintes procedimentos licitatórios:
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA ENVOLVENDO O
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO;
ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL; ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES
PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS, COM SEDE EM TERESINA E BRASÍLIA; ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AOS ÓRGÃOS
REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM QUE O MUNICÍPIO ESTÁ INADIMPLENTE; OUTRAS ÁREAS E TEMAS E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL".
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA ENVOLVENDO O
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO;
ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL; ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES
PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS, COM SEDE EM TERESINA E BRASÍLIA; ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AOS ÓRGÃOS
REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM QUE O MUNICÍPIO ESTÁ INADIMPLENTE; OUTRAS ÁREAS E TEMAS E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL".
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO
JUNTO AOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS, COM SEDE EM TERESINA E BRASÍLIA;
ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM QUE O MUNICÍPIO ESTÁ INADIMPLENTE;
OUTRAS ÁREAS E TEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL".
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO
JUNTO AOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS, COM SEDE EM TERESINA E BRASÍLIA;
ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM QUE O MUNICÍPIO ESTÁ INADIMPLENTE;
OUTRAS ÁREAS E TEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL".
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO
JUNTO AOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS, COM SEDE EM TERESINA E BRASÍLIA;
ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM QUE O MUNICÍPIO ESTÁ INADIMPLENTE;
OUTRAS ÁREAS E TEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL".
Em 31 de março de 2022 esta representante ministerial, acompanhada das Assessoras de Promotoria e da estagiária da 1ª Promotoria de Justiça
de Picos realizaram visita de inspeção até o Município de Santana do Piauí, objetivando acompanhar as licitações que seriam realizadas no setor
de licitações naquela data. Naquela oportunidade foram solicitados procedimentos licitatórios realizados anteriormente pelo ente municipal a fim
de que fossem manuseados in loco. O relatório de inspeção encontra-se acostados aos autos conforme ID: 53341461.
Em 08 de abril de 2022 realizou-se reunião extrajudicial no gabinete da 1ªPJ de Picos com a Senhora Prefeita do Município de Santana do Piauí,
Maria José de Sousa Moura, com o Dr. Maycon João de Abreu Luz, assessor jurídico municipal e com a Sra. Zenaide Leal de Sousa,
representante da empresa INNOVA. A Ata de reunião está juntada aos autos conforme ID: 53343510.
O Município de Santana do Piauí apresentou os procedimentos licitatórios relativos as contratações do escritório Marcos André dos anos de 2017
a
2021,
acessível
por
meio
do
link:
https://mppimpbr.sharepoint.com/:f:/s/1PJPicos/ErQmiR2GRKtOvbxfV2GXsxcBfrsRMU3gihcwlgLTnzN0Yg?e=cMTFLR
É o relatório necessário.
Analisando-se cuidadosamente os autos, verifica-se que os fatos já estão sendo investigados por meio do Inquérito Civil nº 042/2021 - SIMP nº
001198.361.2021, o qual possui linha de investigação mais abrangente.
Do que se denota dos autos, a notícia inaugural deste Procedimento Preparatório é a mesma do Inquérito Civil nº 042/2021 - SIMP nº
001198.361.2021. Neste sentido é narrado, sinteticamente:
Foram realizados contratos por meio de inexigibilidade de licitação com escritórios de advocacia objetivando desviar dinheiro público (em tese,
parte do dinheiro dos contratos seriam devolvidos à prefeita).
Os escritórios contratados desde 2017 seriam o Escritório Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria (CNPJ nº 08.681.051/000138), que se refere à assistência jurídica a ser prestada junto ao TCE, TCU entre outros órgãos federais, o Escritório Luz & Luz Sociedade de
Advogados (CNPJ nº 26.707.504/0001-30), que age como supervisor de todos os outros, prestando assessoria jurídica ao município, servindo
de espécie de puxadinho da Procuradoria do Município, sendo que em muitos casos, o advogado titular do escritório Dr. Maycon Luz,
exerceria o papel de procurador municipal. No entanto, existe uma Procuradoria Municipal com procurador devidamente nomeado, o Dr. Levi
Carvalho, que deveria abarcar todos os serviços listados acima, vez que não há quantidade significativa de demandas jurídicas que justifiquem a
necessidade de tantas assessorias jurídicas.
Sendo assim, conforme a portaria de ADITAMENTO proferida nos autos do Inquérito Civil nº 042/2021 - SIMP nº 001198.361.2021, é pertinente
que a investigação atinente a prestação de serviço pelos escritórios Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria (CNPJ nº
08.681.051/0001-38) e Luz & Luz Sociedade de Advogados (CNPJ nº 26.707.504/0001-30) ao Município de Santana do Piauí seja realizada de
maneira conjunta pelo Órgão Ministerial.
Por todo o exposto, diante da existência de Inquérito Civil que investiga os mesmos fatos, promove-se o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento preparatório inquérito civil.
Assim, DETERMINA-SE:
Extrai-se cópia destes autos e junte-se aos autos do Inquérito Civil nº 042/2021 - SIMP nº 001198.361.2021.
Nos termos do art. 10 da Resolução nº 23/07 do CNMP, cientifiquem-se aos interessados (Prefeita Municipal de Santana do Piauí e aos
escritórios Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria (CNPJ nº 08.681.051/0001-38) e Luz & Luz Sociedade de Advogados
(CNPJ nº 26.707.504/0001-30) acerca desta decisão.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Após a juntada do comprovante de cientificação dos interessados, encaminhe-se os autos para o Egrégio Conselho Superior do Ministério
Público, nos moldes do artigo 9º, § 3º, da Lei Federal nº 7.347/85, para exame e deliberação da promoção de arquivamento.
Após o retorno dos autos do Eg. CSMP, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos-PI, 02 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

1.3. EDITAIS PGJ23947
EDITAL PGJ/PI Nº 32/2022
O Procurador-Geral de Justiça, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
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CONSIDERANDO a solicitação oriunda da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba, através do PGEA/SEI nº
19.21.0378.0016101/2022-72;
CONSIDERANDO o disposto no Ato PGJ/PI nº 606/2016, que disciplina a participação de Promotores de Justiça em mutirões, projetos da Justiça
Itinerante e outros similares, faz saber que se encontram abertas inscrições aos Promotores de Justiça interessados em atuar nos Mutirões
programados de Sessões Plenárias do Tribunal do Júri, no âmbito da 1ª Vara Criminal de Parnaíba, em Parnaíba-PI.
I - DAS INSCRIÇÕES
I.1. O pedido de inscrição será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, por meio eletrônico, no endereço secretariageral@mppi.mp.br, no prazo
de 03 (três dias) úteis após a publicação do presente edital no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, instruído com
certidão da Secretaria das Varas perante as quais o interessado atue, comprovando a inexistência de intimação para audiências ou designação
para participar de sessões do Tribunal do Júri no período.
II - DO EVENTO
Local

Período

Vagas

Mutirões programados de Sessões Plenárias do Tribunal do Júri- Parnaíba-PI

11 a 15 de julho de 2022,
12 a 16 de setembro de 2022 e
28 de novembro a 02 de dezembro de 2022

03

III - DA ESCOLHA E DA INDICAÇÃO
III.1. Encerrado o prazo de inscrição caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar os membros que participarão do evento, escolhendo
preferencialmente os Promotores de Justiça com menor quantidade de participação em mutirões, projetos da Justiça Itinerante e outros similares.
III.2 Inexistindo inscritos em quantidade suficiente, o Procurador-Geral de Justiça designará, de ofício, os Promotores de Justiça.
Teresina, 08 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA23932
PORTARIA N.º 27/2022
Conversão da Notícia de Fato nº. 24/2022, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000234-246/2022, em Procedimento Administrativo nº. 21/2022,
com o objetivo de acompanhar a situação da criança A. L. S. R., no Município de Luzilândia, bem assim acompanhar o cumprimento das
cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por este Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos
artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 26, inciso I, da Lei n° 8.625/93 e no art. 37 da Lei
Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no artigo 127 da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, nos termos da previsão do art. 8º,
inciso III da Resolução 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO o art. 1º da Resolução nº 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo qual o "compromisso de ajustamento de
conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está
incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e
constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração";
CONSIDERANDO que, a partir de encaminhamento realizado pelo Conselho Tutelar de Luzilândia, esta Promotoria de Justiça instaurou a Notícia
de Fato nº 24/2022 com o escopo de apurar eventual situação de risco da criança A. L. S. R., nascida em 12/03/2022, filha de H. W. S. L. e B. R.
d. S.;
CONSIDERANDO que devem ser adotadas medidas visando a proteção integral à criança e adolescente, consoantes disposições legais insertas
no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que é imprescindível acompanhar a situação da criança A. L. S. R., no Município de Luzilândia/PI, com fulcro nos artigos 7º e
8º, III da Resolução 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que, em 25 de maio de 2022, o Ministério Público do Estado do Piauí, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia, firmou
Termo de Ajustamento de Conduta com H. W. S. L. e B. R. d. S.;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 24/2022 em Procedimento Administrativo nº. 21/2022, na forma do artigo 9º da Resolução nº 174, de 04 de
julho de 2017, do CNMP, com o objetivo de acompanhar a situação da criança A. L. S. R., no Município de Luzilândia, bem assim
acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta, adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, concedendo-se a numeração sucessiva do Procedimento Administrativo e procedendo-se
com as anotações pertinentes;
II - A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), via SEI;
III - A remessa, para publicação, desta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
IV - A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ, para
conhecimento;
Nomeio a Assessora de Promotoria de Justiça Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga para secretariar e diligenciar o presente procedimento.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Registros necessários.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 26 de maio de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 35/2022
Instaura Inquérito Civil Público com vistas a adotar as providências para a erradicação do lixão no Município de Luzilândia-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.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
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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 diferenciados[1];
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;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria de Justiça, via e-mail, de Ofício nº 026/2022 da empresa SN CTR, razão social CENTRAL DE
TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 13.855.882/0002-08, o qual solicita, em síntese, que o Ministério Público do
Estado do Piauí expeça ofício aos municípios constantes no projeto elaborado pela empresa, para que estes providenciem a criação e
implantação de seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme preconiza a Lei nº 12.305/2010.
RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL Nº 07/2022, na forma dos parágrafos 4º a 7º do art. 2º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com vistas a:
adotar as providências para a erradicação do lixão no Município de Luzilândia-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. a autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio,
conforme determina o art. 9º da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí;
2. a 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, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
3. a remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente CAOMA/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. a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Luzilândia-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 Luzilândia-PI ou que promovam o reaproveitamento ou reciclagem dos resíduos urbanos coletados no Município.
Fica designado a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, lotada nesta Promotoria de Justiça, para secretariar o feito.
Conclusos, retornem os autos.
Luzilândia (PI), 03 de junho de 2022
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 36/2022
Instaura Inquérito Civil Público com vistas a adotar as providências para a erradicação do lixão no Município de Joca Marques-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.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia-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;
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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 diferenciados[2];
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;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria de Justiça, via e-mail, de Ofício nº 026/2022 da empresa SN CTR, razão social CENTRAL DE
TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 13.855.882/0002-08, o qual solicita, em síntese, que o Ministério Público do
Estado do Piauí expeça ofício aos municípios constantes no projeto elaborado pela empresa, para que estes providenciem a criação e
implantação de seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme preconiza a Lei nº 12.305/2010.
RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL Nº 08/2022, na forma dos parágrafos 4º a 7º do art. 2º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com vistas a:
adotar as providências para a erradicação do lixão no Município de Joca Marques-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. a autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio,
conforme determina o art. 9º da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí;
2. a 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, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
3. a remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente CAOMA/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. a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Joca Marques-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 Joca Marques-PI ou que promovam o reaproveitamento ou reciclagem dos resíduos urbanos coletados no Município.
Fica designado a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, lotada nesta Promotoria de Justiça, para secretariar o feito.
Conclusos, retornem os autos.
Luzilândia (PI), 03 de junho de 2022
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 37/2022
Instaura Inquérito Civil Público com vistas a adotar as providências para a erradicação do lixão no Município de Madeiro-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.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia-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
Página 10

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1113 Disponibilização: Quarta-feira, 8 de Junho de 2022 Publicação: Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

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 diferenciados[3];
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;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria de Justiça, via e-mail, de Ofício nº 026/2022 da empresa SN CTR, razão social CENTRAL DE
TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 13.855.882/0002-08, o qual solicita, em síntese, que o Ministério Público do
Estado do Piauí expeça ofício aos municípios constantes no projeto elaborado pela empresa, para que estes providenciem a criação e
implantação de seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme preconiza a Lei nº 12.305/2010.
RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL Nº 09/2022, na forma dos parágrafos 4º a 7º do art. 2º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com vistas a:
adotar as providências para a erradicação do lixão no Município de Madeiro-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. a autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio,
conforme determina o art. 9º da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí;
2. a 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, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
3. a remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente CAOMA/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. a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Madeiro-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 Madeiro-PI ou que promovam o reaproveitamento ou reciclagem dos resíduos urbanos coletados no Município.
Fica designado a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, lotada nesta Promotoria de Justiça, para secretariar o feito.
Conclusos, retornem os autos.
Luzilândia (PI), 03 de junho de 2022
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
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.
[2]. I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de
Desenvolvimento (Ride) de capitais;
II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios
cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes;
III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e
IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.
[3]. 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.

2.2. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23934
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 18/2022/26ªPJ
O Dr. Antônio Charles Ribeiro de Almeida, Promotor de Justiça em exercício na 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente EDITAL para NOTIFICAR o(a) Sr(a). ERISVALDO DA CRUZ SILVA, brasileiro, natural de TeresinaPI, nascido em 08/06/1992, convivente, corretor de veículos, RG nº 3.349.096 SSP-PI, CPF: 059.741.473-40, filho de Maria Elizabete da
Cruz Silva e de Geraldo Belizio da Silva, residente na QD-CA, C-18, Bairro Parque Sul, Teresina-PI, a fim de que manifeste se possui
interesse em firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público,nos termos do art. 28-A do Decreto-Lei n.º 3.689/1941
(Código de Processo Penal), referente aos fatos investigados no Inquérito Policial n.º 7437/2020/DPRE (Autos n.º 000513585.2020.8.18.0140). Em caso afirmativo, o(a) notificado(a) deverá obrigatoriamente entrar em contato com a 26ª Promotoria de Justiça de
Teresina, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados da publicação deste edital, utilizando um dos seguintes canais: 1) Telefone: (86) 981513178 (WhatsApp) / (86) 3216-4550; 2) E-mail: 26.pj.teresina@mppi.mp.br; 3) Comparecendo à sala da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina (Av.
Lindolfo Monteiro, 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP: 64049-440). A ausência de manifestação no prazo acima será considerada como
recusa ao Acordo de Não Persecução Penal e, consequentemente, implicará no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do
art. 41 do Código de Processo Penal. Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 07 de junho de 2022.
ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça

2.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS23935
ICP Nº 28/2021 - 000540-212/2017
ARQUIVAMENTO
O presente procedimento restou instaurado com fulcro em denúncia proveniente do antigo vereador de Fronteiras—PI, Sr. FRANCISCO EDllSON
DE SOUSA, afirmando que a passa jurídica HID140-ELETROSAT não estaria ofertando o serviço pelo, qual restou contratado.
Segundo o seu termo de declarações, o denunciante afirma que ACREDITA — com essa palavra — que os serviços referentes a contratação da
ELETROSAT nunca foram prestados em virtude de não ter visualizado a prestação de tais serviço bem como da pessoa jurídica não existir de
fato, porém não trouxe qualquer prova.
O denunciante poderia ter trazido fotografias da sede da pessoa jurídica ato este que seria um possível indicativo de ausência operacional da
pessoa jurídica referida, porém assim não o fez.
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Os documentos trazidos pelo denunciante são, na verdade, prova da ocorrência de pagamento apenas — nota fiscal e nota de e empenho —,
mas são incapazes de ofertarem o mínimo probatório para o que o denunciante ACREDITA ter acontecido.
Em um primeiro momento, esta Promotoria de Justiça remeteu o Inquérito Civil para homologação do arquivamento pelo Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí, porém restou recusada a proposta, no qual restou determinada a realização de diligências, qual seja, a
notificação da Prefeitura de Fronteiras-PI para se pronunciar sobre a denúncia apresentada.
Enaltecemos que este representante do parquet assim não procedeu inicialmente em virtude da inexistência da inversão do onus probandi na
seara da Improbidade Administrativa.
Devidamente notificada a urbanidade, esta foi sucinta em refutar a denúncia, bem como afirmar que não existem provas sobre o narrado
indicando que o ônus da prova cabe a quem assim afirma.
Ademais, em data recente, em pesquisa realizada na página do Ministério Público de Minas Gerais, restou assentada a jurisprudência do
Conselho Superior daquele órgão que o Ministério Público não é órgão de auditoria, não cabendo ao denunciante afirmar e pedir uma
fiscalização, mas sim trazer o mínimo probatório para a adoção de diligências.
Desta feita, compreendemos que a diligência restou concretizada e o narrado pelo denunciante, em nenhum momento, restou comprovado.
Eduardo Palácio Rocha
Promotor de Justiça

2.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS23936
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022 PORTARIA Nº 16/2022
Finalidade: Acompanhar situação de possível ausência de acesso adequado à educação de pessoa menor com deficiência.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos das pessoas com deficiência (art. 79, § 3º da Lei
nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que a discriminação de pessoas por suas diferenças é intolerável e que cabe ao poder público o amparo às pessoas
hipervulneráveis (Constituição Federal, art. 3º, inciso IV e art. 5º, inciso XLI);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos
educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos
(Resolução Federal CNE/CEB nº 02/01, art. 2º);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu art. 53 que a criança e o adolescente têm direito à
educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho assegurandolhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;(...)
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
CONSIDERANDO que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais,
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Art. 27, Lei nº 13146/2015 - LBI (Grifo
acrescido).
CONSIDERANDO que nos termos do art. 28 da mesma lei, é função do poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar,
acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida,
especialmente no que tange:
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da
oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis,
para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade,
promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com
deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços
de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas
mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. (...)
CONSIDERANDO que na perspectiva de uma educação inclusiva, não se espera mais que a pessoa com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e ou altas habilidades/superdotação se integre por si mesma, mas que o ambiente educacional se transforme para possibilitar
essa inserção, ou seja, esteja devidamente preparado para receber a todas as pessoas, indistintamente;
CONSIDERANDO, ainda, pelo conceito de inclusão escolar, que devem ser assegurados, no processo educativo de alunos que apresentam
dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante a
utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a linguagem de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa,
facultando às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais especializados em cada caso;
CONSIDERANDO que as adaptações curriculares são os ajustes e modificações que devem ser promovidos nas diferentes instâncias
curriculares, para responder às necessidades de cada aluno, e assim favorecer as condições que lhe são necessárias para que se efetive o
máximo possível de aprendizagem;
CONSIDERANDO que um currículo que leve em conta a diversidade deve ser, antes de tudo, flexível, e passível de adaptações, sem perda de
conteúdo. Deve ser desenhado tendo como objetivo geral a "redução de barreiras atitudinais e conceituais", e se pautar em uma "resignificação
do processo de aprendizagem na sua relação com o desenvolvimento humano". (Oliveira & Machado apud, GLAT, 2007);
CONSIDERANDO a Lei nº 9394/ Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que assim dispõe:
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
Página 12

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1113 Disponibilização: Quarta-feira, 8 de Junho de 2022 Publicação: Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

superdotação:(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;
CONSIDERANDO que as adaptações curriculares propostas pelo MEC/SEF/SEESP (1998) para a educação especial visam promover o
desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, tendo como referência a elaboração do
projeto pedagógico e a implementação de práticas inclusivas no sistema escolar, baseando-se nos seguintes aspectos:
1.Atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos
alunos;
2.Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a priorização de recursos e meios favoráveis à sua educação;
3.Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, em lugar de uma concepção uniforme e homogeneizadora de currículos;
4.Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola para atender à demanda diversificada dos alunos;
5.Possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros não convencionais, para favorecer o processo educacional.
CONSIDERANDO a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista;
CONSIDERANDO a Resolução nº 146/2017 do Conselho Estadual de Educação que Fixa normas para a Educação Especial no Sistema de
Ensino do Estado do Piauí, que assim estabelece:
Art. 1º - A Educação Especial, modalidade da educação escolar, parte integrante do sistema educacional vigente, dever do Estado e da família é
compreendida como um processo educacional definido por um projeto pedagógico que assegura recursos e serviços educacionais
especializados, organizados institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar, de modo a garantir a educação escolar em todas as
etapas e modalidades da Educação Básica, bem como para favorecer o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam
necessidades educacionais especiais.
Art. 2º - Os objetivos da Educação Especial são os mesmos da Educação Básica, com a utilização de metodologias e recursos pedagógicos
específicos, alternativas de atendimentos diferenciados e recursos humanos capacitados e especializados.
Art. 5º - Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos estudantes da rede pública e para a tomada de decisões quanto ao
atendimento necessário, cabe ao corpo docente e à equipe técnica da escola realizar a avaliação pedagógica do estudante, com colaboração da
família, e, quando necessário, a avaliação complementar com a cooperação de equipe multidisciplinar do setor da Educação Especial, da
Secretaria Estadual da Educação - SEDUC-PI, Secretarias Municipais de Educação e órgãos afins, assim como devem ser considerados laudos
médicos e de profissionais especializados externos ao Sistema.
§ 1º - A Secretaria da Educação deverá formar parcerias que assegurem a colaboração dos serviços de Saúde e Assistência Social para a
realização da avaliação complementar, quando necessária.
§ 2º - A avaliação complementar para estudantes da rede particular de ensino é de responsabilidade da escola e da família. (Grifei)
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através do Termo de Declarações da Sra. Francisca Auriléia de
Carvalho, informando que possui um filho de iniciais E. E. de C. R., estudante da Escola Municipal Maria dos Remédios, Município de Capitão de
Campos/PI, de 10 (dez) anos, portador da CID 10:F84.0 (Transtorno do Espectro Autista) e CID 10:F84.4 (Transtorno com hipercinesia associada
a retardo mental e a movimentos estereotipados), e que procurou a Secretaria de Educação de Capitão de Campos, a fim de solicitar jogos
educativos, tais como, "jogos de memória, brincando de engenheiro, tapete para aprendizado do alfabeto", dentre outros, pois estes jogos são
importantes para o aprendizado de seu filho em ambiente escolar, bem como que o seu filho fica fora da sala de aula com frequência;
CONSIDERANDO que a declarante informou que o Secretário de Educação, Prof. Webert, pediu para que ela comparecesse a esta Promotoria
de Justiça para que relatasse sua situação, visto que a Secretaria Municipal de Educação não tinha naquele momento meios de oferecer o
serviço solicitado;
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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II) e que, no exercício
dessa função, poderá expedir recomendações aos órgãos públicos (art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93, e art. 38, parágrafo único, IV,
da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí)
RESOLVE: Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2022 com o fito de acompanhar situação de possível ausência de acesso
adequado à educação de pessoa menor com deficiência.
Desta forma, determino a realização das seguintes diligências iniciais:
a) Autue-se e registre-se de imediato no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP);
b) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça;
c) Comunique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC;
d) Publique-se;
f) A fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
g) Expeça-se ofício ao Diretor da Escola Municipal Maria dos Remédios, a fim de que preste, no prazo de 10 dias, esclarecimentos acerca dos
fatos, notadamente sobre a implementação de atividades educacionais por meio de jogos educativos ao menor indicado nesta Portaria, bem
como sobre o acompanhamento por profissional adequado na escola;
Após a realização das diligências supra, tornem os autos conclusos.
Capitão de Campos-PI, 07 de junho de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 10/2022 - PORTARIA Nº 14/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal assim dispõe: "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".
CONSIDERANDO que foi autuada Notícia de Fato nº 05/2022 sob o SIMP 000067-293/2022, a fim de acompanhar o pedido de ajuda elaborado
pela Sra. Raimunda da Costa Silva, encaminhado a esta Promotoria de Justiça, no intuito de sanar um pedido de ligação monofásica em sua
residência, bem como nas residências dos Srs. Raimundo Ferreira Calaço e Srs. Raimundo Nonato da Silva Filho, a ser realizado pela Equatorial;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo da Notícia de Fato nº 05/2022 (SIMP nº 000067-293/2022) e há necessidade de se aguardar o
esgotamento do prazo para instalação de rede de energia elétrica nas residências da Sra. Raimunda da Costa Silva, Sr. Raimundo Ferreira
Calaço e Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho, estabelecido pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S/A, qual seja, até dia 30 de outubro de
2022;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado a apurar fatos
ainda não sujeitos a inquérito civil;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que
couber, o princípio da publicidade dos atos;
RESOLVO: CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO (NF) 05/2022 SIMP nº 000067-293/2022 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), para
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acompanhar a instalação de rede de energia elétrica nas residências da Sra. Raimunda da Costa Silva, Sr. Raimundo Ferreira Calaço e Sr.
Raimundo Nonato da Silva Filho, no prazo de até o dia 30 de outubro de 2022, estabelecido pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S/A,
DETERMINANDO-SE:
1. A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa;
2. Nomeio como secretário para este procedimento, os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Capitão de Campos, com fulcro no art. 4º,
inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. O encaminhamento do 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;
4. Encaminhe-se e-mail ao CSMP, informando-lhe sobre esta instauração, com o envio desta Portaria;
5. A fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
6. Cientifique-se os noticiantes acerca do prazo dado pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S/A para instalação da rede de energia
elétrica em suas residências, qual seja, até o dia 30 de outubro de 2022.
Após as providências acima delineadas, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Cumpra-se os devidos registros no SIMP.
Capitão de Campos/PI, 12 de maio de 2022.
ROBERTO MONTEIRO CARVALHO
Promotor de Justiça respondendo

2.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DA 4ª ZONA ELEITORAL - PARNAÍBA23937
SIMP: 000030-372/2022 00
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO ELEITORAL
Chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, através do e-mail da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba,
denúncia com pedido de investigação em ato político, em face de Maria das Graças Moraes de Souza (Gracinha Moraes Sousa), pré-candidata
ao cargo de Deputada Estadual.
Infere-se dos autos que chegou ao conhecimento do denunciante o suposto evento político onde ocorreria o lançamento da pré-candidatura de
Maria das Graças Moraes de Souza, onde supostamente teria farta distribuição de brindes e camisas de times de futebol, com assinatura
obrigatória de lista de presença para cadastramento e imposição da presença de funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI.
Diante disso, o denunciante requereu que fossem enviadas equipes de fiscais da Justiça Eleitoral, bem como representantes do Ministério
Público e da Polícia Federal para realização de diligências para confirmação de tais fatos, apreensão de materiais e outras providências cabíveis
que o caso requer.
Ao chegar ao Ministério Público a presente denúncia foi fragmentada nas Promotorias Eleitorais da 3ª e 4ª Zona Eleitoral, na primeira com a
finalidade apurar o crime eleitoral previsto no art. 299 (Código Eleitoral) e a segunda para apuração da suposta prática de propaganda eleitoral
antecipada por parte dos requeridos, tendo em vista a divisão de competências das Zonas Eleitorais do Estado do Piauí.
Nesse sentido, este representante ministerial oficiou ao denunciante, através do Ofício nº 1689/2022 - 4ª ZE/PHB, de 27 de maio de 2022,
comunicando da instauração do procedimento investigatório e solicitando que sejam enviados mais elementos de provas de propaganda eleitoral
antecipada, tendo em vista que o material anexado não configura por si só ato de propaganda eleitoral, fazendo necessário a apresentação de
provas mais robustas, com prazo de 10 (dez) dias corridos para resposta, sob pena de arquivamento.
Certidão (Id. 53684760) informando que o ofício retromencionado foi enviado e recebido pelo destinatário no dia 27 de maio de 2022, porém
transcorreu o prazo de 10 (dez) dias para resposta sem a devida manifestação por parte do denunciante.
Decisão de arquivamento nos autos da NF - 1.27.000.000543/2022-41 - ELEITORAL, onde o PRE entendeu pelo arquivamento da matéria
supracitada, tendo em vista que não configura propaganda eleitoral antecipada.
Eis o brevíssimo relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cabe destacar que o material encartado foi fragmentado nas Promotorias Eleitorais da 3ª e 4ª Zonas Eleitorais de Parnaíba, tendo
em vista que a Promotoria da 3ª ZE/PHB tem competência para apuração de crimes eleitorais e a Promotoria da 4ªZE/PHB possui competência
para apuração de propaganda eleitoral antecipada, nos termos da Resolução nº 377, de 24 de setembro de 2019 - Tribunal Regional Eleitoral.
Em análise do material apresentado, especificamente no tocante a Propaganda Eleitoral, constatamos que o material encartado pelo noticiante
por si só não configura ato de propaganda eleitoral, sendo necessário que este apresente provas mais robustas para eventual análise se há
propaganda eleitoral antecipada, com a aplicação das medidas legais em caso de constatação, tendo em vista que para sua configuração é
necessário que exista pedido explícito de votos, senão vejamos o que dispõe o art. 36-A - Código Eleitoral:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na
televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - A realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da
organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições,
podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
Portanto, verifica-se que é cristalinamente permitido pela Legislação Eleitoral o encontro político para debater ideias, propostas, discussões sobre
políticas públicas, bem como para o lançamento das candidaturas dos filiados a partidos políticos. Assim, o ato político realizado no dia 28 de
maio de 2022, às 18h00min, no SESC BEIRA RIO, onde tinha por objetivo o lançamento da candidatura da pré-candidata GRACINHA MORAES
SOUZA pela Partido Progressistas - PP, não é considerado propaganda eleitoral antecipada, conforme a legislação eleitoral e a jurisprudência
dominante do Tribunal Superior Eleitoral.
EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE LEGENDA DE PARTIDO POLÍTICO DURANTE A PRÉ-CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA DO ART. 38, § 1º DA LEI DAS ELEICOES NA
PRÉ-CAMPANHA. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO NO CASO CONCRETO. CASSAÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.
Ementa
1. Detém legitimidade passiva para a causa quem titulariza vínculo jurídico com o objeto deduzido em juízo. 2. São entendidos como atos
depré-campanhaaqueles que divulgam o nome do pré-candidato, da sigla de seu partido e de suas ideias para as políticas públicas,
desde que não contenham pedido explícito de voto. 3. Em razão da inexistência de sanção legal expressa para o descumprimento do art.38,§
1ºdaLei das Eleicoes, o debate sobre sua aplicabilidade napré-campanharesta prejudicado já que os demais fundamentos da sanção pecuniária
foram afastados.
Decisão
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Manifestação oral do
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Ministério Público Eleitoral.
(Tribunal Regional Eleitoral de Paraná TRE-PR - RECURSO ELEITORAL: RE 6248 RIO BRANCO DO SUL - PR).
No mesmo sentido entendeu o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco em um julgado de um caso semelhante ao discutido nos autos
epigrafado.
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. REDE SOCIAL. APRESENTAÇÃO
PESSOAL. EXPOSIÇÃO DE PROJETO. PLATAFORMA POLÍTICA. ART. 36-A. ATO DE PRÉ-CAMPANHA. REGULARIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Ementa
1. Restou claro que o então pré-candidato, na medida que apenas apresenta seus projetos e expõe sua plataforma política, sem
qualquer menção a número, slogan, apelo midiático, pedido explícito ou implícito de votos, não ofende o art.36-Ada Lei n.º9.504/1997
(que disciplina o período depré-campanha).
2. Os comentários destacados não passam de simples menção à pretensa candidatura, com exaltação de suas qualidades pessoais, nos moldes
do art.36-Ada Lei n.º9.504/1997.
3. A aludida "live" está em plena consonância com o permissivo normativo do art. 3º da Resolução/TSE n.º 23.610/2019. No caso sub examine,
houve, portanto, conduta de divulgação que não transborda do art.36-Ada Lei n.º9.504/1997, estando em compasso com o que se espera daprécampanhaeleitoral.
4. Considerando as premissas legais examinadas, bem como os precedentes colacionados, convergindo com o parecer ofertado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, nego provimento ao recurso interposto, conservando a sentença em todos os seus termos.
Decisão
ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do
voto do Relator. Acórdão publicado em s e s s ã o.
(Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco TRE-PE - RECURSO ELEITORAL: RE 060007794 GARANHUNS - PE)
Dessa forma, constata-se que as condutas promovidas nos atos de "pré-lançamento" de uma futura candidatura, à luz da legislação de regência
da propaganda (art. 36 e seguintes da Lei 9.504/97), não atraem, com a conformação necessária e diante do contexto de informações e provas
reunidos, a configuração de propaganda ilícita.
À vista do exposto, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, tendo em vista a ausência de elementos suficientes para
configuração da propaganda eleitoral antecipa, nos termos do art. 56, inciso III, da PORTARIA Nº 1, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 , que regula
a atuação do Ministério Público Eleitoral.
Por fim, proceda-se a juntada nestes autos da NF - 1.27.000.000543/2022-41 - ELEITORAL, onde o PRE decidiu pelo arquivamento da matéria
supracitada, tendo em vista que não configura propaganda eleitoral antecipada.
Comunique-se o noticiante da presente decisão.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 07 de junho de 2022.
Cristiano Farias Peixoto
Promotor Eleitoral da 4ªZE/PHB

2.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA23938
Procedimento administrativo nº 03/2021
SIMP: 000016-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado como procedimento administrativo nº 03/2021, por meio da portaria nº 04/2021 (ID nº
32343138), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de Morro do Chapéu do Piauí, com o objetivo de
garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Em sede de diligências iniciais, expediu-se a recomendação ministerial nº 02/2021, destinada ao prefeito e secretário municipal de saúde de
Morro do Chapéu do Piauí, recomendando, em síntese, a garantia da imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem
prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação (ID nº 32343149).
Em resposta pariforme, os destinatários encaminharam cronograma de vacinação e quantitativo de doses de vacinas recebidas pela Secretaria
Estadual de Saúde - Sesapi (IDs nº 32416005 e 32416007).
Com vias a instrução do feito oficiou-se a Secretaria de Saúde de Morro do Chapéu do Piauí para que disponibilizassem, por meio do sítio
eletrônico e demais meios de comunicação, lista nominal dos imunizados contra a covid-19, com as respectivas doses recebidas, fabricante da
vacina, grupo prioritário e local da aplicação (ID nº 32509054).
Em resposta, o município apresentou os dados solicitados pelo Ministério Público, conforme documentos de ID nº 32601320.
Em 08/03/2021, às 08 horas, realizou-se audiência extrajudicial com o secretário de saúde do município de Morro do Chapéu do Piauí para tratar
de assuntos pertinentes ao objeto do presente procedimento, conforme link de mídia digital e ata de audiência constantes no ID nº 32586919.
Ao final da audiência realizada foi firmado termo de acordo entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o município de Morro do Chapéu do
Piauí, para que houvesse prioridade e transparência das listas de vacinação contra a covid-19, em consonância com o Plano Nacional e Estadual
de Imunização, o qual encontra-se devidamente acostado ao ID nº 32624479.
Adiante, decorrido lapso temporal, oficiou-se novamente o a Secretaria de Saúde municipal para que encaminhassem informações sobre o atual
estágio da vacinação e sobre o cumprimento dos itens do termo de acordo (ID nº 33590785).
Atendendo a solicitação ministerial o município encaminhou relatório de recebimento de vacinas e relatório de vacinação (ID nº 33685737).
Posteriormente foi expedida a recomendação ministerial nº 37/2021, tendo como destinatários o prefeito e secretário de saúde do município de
Morro do Chapéu do Piauí, recomendando, em síntese, a adoção de providências para que as doses das vacinas fossem efetivamente aplicadas
na população-alvo e o imediato registro no SI-PNI e e-SUS AB (ID nº 34204415).
Ainda, expediu-se o ofício nº 1758/2021 ao Conselho Municipal de Saúde de Morro do Chapéu do Piauí, com cópia da referida recomendação,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, fosse elaborado relatório de acompanhamento da referida recomendação (ID nº 34234263).
Em resposta, o Conselho Municipal encaminhou relatório solicitado, o qual encontra-se nos IDs nº 34336062 e 34336130.
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que o município acatou de maneira integral e adotou todas as providências necessárias frente a recomendação
ministerial.
Constata-se, ainda, que a operacionalização do Plano Nacional de Imunização para a Covid-19 transcorreu sem a ocorrência de eventos em que
vislumbrasse o descompasso com as diretrizes nacionais.
Destaca-se que o arquivamento do presente procedimento não impede a atuação desta Promotoria de Justiça no atendimento de possíveis
reclamações ou denúncias sobre ocorrência de irregularidades quanto ao objeto desse procedimento.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto pelo retorno total das aulas presenciais acatamento da recomendação expedida.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
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Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Caods), com cópia desta
decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 1º da Resolução 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do município de Morro do Chapéu do Piauí.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 60/2021
SIMP: 000338-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato nº 60/2021, instaurada para apurar suposta ausência de agente de saúde, enfermeiro e técnico de enfermagem no
posto de saúde da Comunidade Alecrim, em Esperantina/PI.
O presente procedimento originou-se mediante representação protocolada junto a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, relatando a
situação acima descrita (ID nº 33194535).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao município de Esperantina manifestação sobre o caso em apreço
(ID nº 33502926).
Em resposta, conforme documentos de ID nº 34295806, o município esclareceu que a ausência de agente de saúde e técnico de enfermagem
ocorre por afastamento por motivo de saúde, que foram feitas por meio dos processos administrativos nº 115.0000666.2021, nº
115.0000380.2021, nº 115.00000015.2021 e nº 0001.1054.2021.
Esclareceu, ainda, que no concernente a ausência de enfermeiro esta encontra-se solucionada.
Diante de tais informações o Ministério Público expediu o ofício nº 170/2022 ao município solicitando informações sobre as medidas adotadas
para a regularização da ausência de agente de saúde e técnico de enfermagem no posto de saúde da Comunidade Alecrim.
Por meio do ofício nº 38-05/2022, a Secretaria de Saúde do município de Esperantina esclareceu que o problema inicialmente relatando
encontra-se solucionado, tendo que vista que a equipe profissional do posto de saúde da Comunidade Alecrim encontra-se completa,
encaminhando, como elemento comprobatório extrato do Cnes (ID nº 53727728).
É o breve relatório.
Em análise dos autos verifica-se a resolutividade da demanda, tendo em vista que o posto de saúde da comunidade alecrim, conforme relatório
Cnes, possui agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, agente de combate à endemias, enfermeiro e médico.
Desta feita, verifica-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante, por meio da Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Encaminhe-se a presente decisão só setor competente para a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente ao seu destinatário, cientificando do prazo recursal
estabelecido no § 3º da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 86/2021
SIMP: 000736-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato nº 86/2021, que tem como assunto apurar possível ato de improbidade administrativa praticado por Marcos Henrique
Forte Rebelo, Prefeito do município de Morro do Chapéu do Piauí, consistente na recusa de atendimento a requisições ministeriais reiteradas e
recebidas expedidas no inquérito civil nº 38/2020 (SIMP: 000269-161/2020).
O presente procedimento originou-se mediante extração de cópias do inquérito civil nº 38/2020 (SIMP nº 000269-161/2020), após a constatação
de desatendimento de requisição reiterada pelo município de Morro do Chapéu do Piauí, conforme documentos de ID nº 33771608.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao município de Morro do Chapéu do Piauí manifestação sobre o
caso em apreço (ID nº 34114604).
Constatada a ausência de resposta expediu-se ofício de reiteração, solicitando as informações contidas no expediente anteriormente
encaminhado à municipalidade. Entretanto, novamente foi constatada a ausência de resposta, conforme certidão de ID nº 34731396.
Diante das ausências de respostas no presente procedimento foi realizada pesquisa no inquérito civil nº 38/2020 restando constatado que a
municipalidade encaminhou resposta a requisição reiterada e desatendida, conforme se depreende do documento de ID nº 53568427.
Após, a municipalidade encaminhou o ofício nº 40/2022, em resposta as solicitações ministeriais, informando que encaminhou a resposta ao
ofício nº 304/2021, expedido nos autos do inquérito civil nº 38/2020 (ID nº 53728466).
É o breve relatório.
De início, há de se frisar que o Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal 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." A
ele cabe, dentre outras atribuições, promover o inquérito civil e a ação civil pública (art. 25, IV da lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 c/c art.
5º, I da LACP).
Para o cumprimento dos seus deveres constitucionais de fiscalização do funcionamento dos aparelhos estatais e da gestão realizada pelos
agentes públicos, sejam eles eleitos ou não, a Lei Orgânica do Ministério Público confere à instituição o poder de requisição e de investigação
(art. 26, I, "b" e "c" da lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993):
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior; Ora, em um regime
republicano, tal qual o adotado pela Constituição Brasileira (art. 1º da CRFB/1988).
A observância das prerrogativas dos órgãos de controle constitui-se elemento fundamental para higidez e funcionamento das instituições, bem
como para o legítimo exercício dos poderes e atribuições inerentes aos cargos ocupados pelos agentes públicos. Isso porque à ideia de república
está umbilicalmente ligada à de controle, sendo que este só pode ser efetivamente exercido se providos meios operacionais para tanto.
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Diante disso, o artigo 10 da LACP criminaliza a conduta de recusa, omissão ou retardamento no fornecimento de dados técnicos requisitados
pelo Ministério Público. Eis o dispositivo:
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando
requisitados pelo Ministério Público. (grifos nossos)
Com essa tipificação penal, fora conferida maior relevância na atuação do Ministério Público na tutela dos interesses metaindividuais ao
consagrar como crime a conduta daquele que recusa, retarda ou omite aquilo que foi requisitado. Pelos princípios constitucionais,
principalmente o da legalidade estrita, que impede analogia em normas penais incriminadoras, esse delito somente restará configurado se a
requisição for emanada do Ministério Público, e mais nenhum outro legitimado para a ação civil pública.
Nota-se que as informações solicitadas devem ser de extrema importância para o fiel prosseguimento do feito, seja para ajuizamento de Ação
Civil Pública ou para devida promoção de arquivamento, com homologação do Conselho Superior do Ministério Público.
A conduta era tipificada como improbidade administrativa no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92. Ocorre que os tipos ímprobos relacionados à
ofensa a princípios foram alterados pela Lei 14.230/2021. Com as alterações promovidas pela Lei 14.230/21, o aludido inciso fora revogado.
Diga-se que as hipóteses de improbidade por ofensa a princípio passaram a ser taxativas, como indica a supressão do termo "notadamente", do
caput, do art. 11, in verbis:
art.11(...)
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, que viole os
deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
De conseguinte, a conduta não importa mais em improbidade administrativa.
De se dizer, ainda que interpretando o § 4º, do art. 1º, da LIA, que determina a aplicação à improbidade administrativa dos princípios
constitucionais do direito administrativo sancionador, a jurisprudência tem entendido que a revogação dos tipos ímprobos, tem aplicação
retroativa, tal qual a norma penal (CF, art. 5º, XL).
Neste sentido:
TJ-GO
Origem: AI nº 5408089-82.2021.8.09.0005
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. APLICAÇÃO
IMEDIATA DA LEI Nº. 14.230/21. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. Aplicam-se às sanções pelos atos de improbidade
administrativa as garantias inerentes ao chamado "direito administrativo sancionador", dentre as quais se destaca a da "retroatividade
mais benéfica" (inteligência do artigo 2º, § 4º, da Lei nº. 14.230/21, art. 5º, XL,CF/88 e jurisprudência concernente). 2. Diante das substanciais
alterações trazidas pela Lei nº. 14.230/21, inclusive no tocante à indisponibilidade de bens trazida a debate nesta instância recursal, revela-se
necessária a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para adequação do feito à legislação em vigor. DECISÃO
CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO (Relatora Juíza de Direito Substituta Camila Nina Erbetta Nascimento, j.
11/11/2021).
TJ-SP
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTATIVA - Dispensa de licitação - Contratações diretas realizadas
no exercício de 2006 pela EMDHAP em favor de diversas empresas, que atingiram o total de R$ 1.007.934,65 - Montante negociado que
ultrapassa em muito o limite permitido dos incisos I e II do art. 24 da lei nº 8.666/93 - Dispensa de licitação indevida - Dano ao erário presumido Inteligência do artigo 10 inciso VIII da Lei nº 8.429/92 - Superveniência da Lei n. 14.203/2021 que, em seu artigo 1º § 4º determina a aplicação, no
sistema de improbidade, dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador - Retroatividade da norma mais benéfica Supressão do dano presumido constante na antiga redação do citado artigo 10 inciso VIII da Lei nº 8.429/92 - Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido inicial - Recurso provido.(TJSP; Apelação Cível 3010759-26.2013.8.26.0451; Relator (a):José Luiz Gavião de Almeida;
Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba -1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de
Registro: 15/12/2021)
Assim, de se notar que apesar da ilegalidade praticada no ambito municípal pelo gestor do município de Morro do Chapéu do Piauí, a conduta do
noticiado (omissão em responder requisição Ministerial) não se amolda aos tipos ímprobos da Lei 8.429/92, em face das alterações promovidas
pela Lei 14.230/21.
Importa dizer, no entanto, que a situação pode se alterar. É que tramita no STF ARE 843.989, que fora afetado por repercussão geral, sob o tema
1199. A Decisão de afetação é ampla, no tocante à (ir)retroatividade da Lei 14.230/2021, embora haja menção especial à questão da aplicação
de prazos prescricionais e do elemento subjetivo do dolo. É o que se pode ler da Decisão:
"Definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do
elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no art. 10 da LIA; e (II) a aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente"
Portanto, embora haja menção "especial" às alterações do art. 10, quanto ao elemento anímico, e aos prazos prescricionais, vê-se que a
repercussão é mais ampla, abarcando a aplicação retroativa ou não das alterações da LIA, inclusive quanto às alterações do art. 11, da LIA.
Neste quadro, pode ocorrer do STF decidir pela não retroatividade da LIA, fazendo valer o princípio do tempus regit actum, de modo que, se à
época do fato a conduta era tipificada como improbidade, seria viável o sancionamento, ainda que tenha ocorrido alteração posterior.
No entanto, o entendimento hoje predominante, é de que as alterações da LIA, inclusive do art. 11, retroagem para beneficiar o agente.
Ressalte-se, por fim, que a requisição inicialmente desatendida fora respondida nos autos do inquérito civil nº 38/2022, conforme documento de
ID nº 53568427.
Diante disso, verifica-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 2º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante, por ter sido
instaurado com base em dever de ofício.
À assessoria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente ao setor responsável pela publicação no Diário Oficial do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP N° 000459-426/2022
Tipo: Atendimento ao Público
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de Manifestação n° 359/2022, originada de denúncia encaminhada à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, mantido o sigilo
dos dados do Noticiante, descrevendo fatos relativos à instituição da COSIP no Município de Morro do Chapéu do Piauí, sem, contudo, indicar ato
ilícito supostamente praticado, ID. 53193700.
Considerando as informações genéricas apresentadas pelo Noticiante e ante a necessidade de prestação de informações mínimas para
instauração de um procedimento investigatório, o Reclamante fora oficiado, por intermédio da Ouvidoria do MPPI, a fim de que complementasse
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as informações prestadas na denúncia, notadamente apontando o ato ilícito que supostamente tenha ocorrido a partir da narração fática
apresentada pelo Noticiante, uma vez que as informações apresentadas em sede de Manifestação 359/2022 se consubstanciavam em
mera descrição de fatos, sob pena de indeferimento de instauração de procedimento, mas este se manteve silente, ID. 53580842.
ID. 53390587 e 53470957, comprovação de encaminhamento de ofício ao Noticiante.
ID. 53580842, comprovação de inércia do Reclamante.
É o relatório.
Fundamento.
Considerando que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de
probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizadas
como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais;
Considerando que no Direito brasileiro vigora o princípio de que cabe aos acusadores o ônus da prova, ou seja, quem acusa tem a
responsabilidade de apresentar as provas de que o fato aconteceu;
Considerando as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre as quais, a
análise consistente das notícias de fato de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em situações
nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade de delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação;
Considerando que a denúncia que deu origem ao presente Atendimento ao Público se mostrou vaga e genérica, não apresentando elementos
mínimos que pudessem justificar a instauração de procedimento investigatório e;
Considerando, ainda, que oficiado a fim de complementar a denúncia, o Noticiante se manteve inerte, não vislumbro a necessidade de tomada de
providências por esta Promotoria de Justiça, tampouco justa causa para instauração de procedimento extrajudicial no âmbito do Ministério
Público.
Isso posto, INDEFIRO a instauração de Notícia de Fato, com fulcro no que preleciona o art. 4º, § 4º, da Resolução n° 174/2017.
Deixo de notificar o noticiante em razão da presente denúncia ter sido realizada com opção de sigilo das informações pessoais do denunciante.
Comunique-se à Ouvidoria do Ministério Público, via e-mail institucional, encaminhando cópia da presente decisão, para fins de conhecimento e
remessa de seus termos ao Reclamante.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, qual seja 10 (dez) dias úteis, certifique a Secretaria tal circunstância.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para que encaminhe o presente ato ao seu destinatário.
Havendo recurso, conclusos os autos para juízo de reconsideração.
Expedientes necessários.
Esperantina-PI, datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina
INQUÉRITO CIVIL Nº 23/2020
SIMP Nº 547-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito
civil, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuidam os presentes autos de inquérito civil instaurado, ex officio, com o fito de apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Esperantina/PI, ID. 31819920.
Em sede de diligências iniciais, expediu-se ofício n° 537/2020 ao Município de Esperantina/PI, ID. 31833447, e ofício n° 541/2020 ao Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente Local, ID. 31833448, no intuito de coletar informações acerca da possível criação e
regulamentação do FIA Municipal.
Em resposta, o Município de Esperantina/PI encaminhou cópia da lei que cria o fundo municipal da criança e do adolescente, dados da conta
bancária do referido fundo, comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, lei orçamentária e dados da gestora do Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente, ID. 31893573.
O CMDCA de Esperantina/PI, por sua vez, ratificou as informações apresentadas pela Gestão Municipal, acrescentando que o Plano de Ação
para aplicação de recursos do FIA encontrava-se em processo de elaboração, ID. 31913419.
Solicitadas informações atualizadas sobre o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, a Municipalidade apresentou comprovante
de abertura de conta bancária de titularidade do FIA, saldo atual, CNPJ, unidade orçamentária e cópia da lei que instituiu o fundo, assim como
portaria que designou gestor para o CMDCA e extrato dos valores repassados ao FIA, ID. 33233595.
Considerando imprecisões no cadastro do FIA no que atine ao CNPJ e necessidade de prestação de informações complementares, o Município
de Esperantina/PI foi oficiado a fim de que procedesse retificação no cadastro junto à Receita Federal para classificá-lo como Fundo Público,
encaminhasse cópia do regulamento do Fundo Municipal e informasse se este já havia sido cadastrado junto ao Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos.
ID. 33496167, o Município de Esperantina/PI informou que realizou a retificação no cadastro junto à Receita Federal e procedeu ao cadastro junto
ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conforme solicitado outrora.
ID. 33810865, o CMDCA de Esperantina/PI apresentou Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal, regulamentação do FIA Local e
esclareceu que ainda não havia financiado atividades e projetos com recursos do fundo da infância e juventude.
ID. 34702782, o CMDCA informou que o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Esperantina/PI foi incluído em ADE
CODAR n° 1/2022 como regular e apto a receber doações.
Em razão disso, solicitou-se apoio do CAODIJ no sentido de esclarecer se remanesciam medidas a serem adotadas ao presente caso.
Em resposta, o referido Centro de Apoio sugeriu o arquivamento do presente Inquérito Civil em razão do cumprimento de seu objeto,
bem como a instauração de procedimento administrativo voltado ao fomento de campanha de estímulo à doação e acompanhamento
do Plano de Aplicação dos recursos do FIA para 2022, ID. 53396562.
Acatando sugestão supra, fora cadastrado Procedimento Administrativo sob o SIMP n° 000328-161/2022 para acompanhamento do
funcionamento do FIA Local.
É o relatório.
Fundamento.
Considerando que o objeto dos presentes autos, qual seja, apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Município de Esperantina/PI, restou cumprido, o fato narrado no presente procedimento perdeu o objeto, não
havendo mais justificativa para o acompanhamento do caso ou a adoção de providências.
Isto posto, promovo ARQUIVAMENTO dos presentes autos nos moldes da Resolução 23/2019, do CNMP.
Firme na intenção de evitar o cometimento de falta grave, conforme menciona o §1º do art. 9º da Lei 7.347/85, entendo haver necessidade de
homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
Sendo assim, a Secretaria desta Promotoria de Justiça deve atentar para a Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
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Deixo de notificar o noticiante, em razão do presente procedimento ter sido instaurado por dever de ofício.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Com o cumprimento desta diligência e no prazo de até 03 dias encaminhe-se o feito para homologação no Conselho Superior do Ministério
Público.
Cumpra-se.
Esperantina (PI), datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

2.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA23939
Procedimento Administrativo n. 51/2019 - SIMP n. 000792-267/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Através de portaria 020/2018 foi instaurado procedimento administrativo nº 18/2018, a fim de acompanhar a execução das cláusulas do
compromisso de ajusta- mento de conduta firmado entre o Parquet e a Prefeitura de Paulistana/PI, o qual versa sobre a convocação de
aprovados no concurso público municipal nº 002/2012, bem como a realização de concurso público para preenchimento dos cargos vagos da
Admi- nistração Pública.
Edital de convocação de aprovados em concurso público do município de Paulis- tana/PI nº 002/2012 (págs. 68/70 e 81/90). Termo de Acordo
(págs. 73/75).
Em ofício de págs. 92/93 o Município de Paulistana/PI requereu a prorrogação do prazo para cumprimento dos termos do acordo. Em petição de
págs. 94/95 e 98/99, o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido de prorrogação de prazo.
Em ofício de págs. 109 e 110, o município de Paulistana/PI informou que havia cumpri- do com todas as obrigações contraídas, encaminhando
nova documentação alusiva a realização de novo certame público de Concurso (Edital n° 001/2015). Edital do concur- so municipal nº 001/2015
(págs. 186/224). Resultado do concurso nº 001/2015 (págs. 225/350).
Eis o sucinto relatório. Passo a decidir.
Em cumprimento ao citado acordo, o município de Paulistana/PI convocou os aprovados no concurso público municipal nº 002/2012,
posteriormente realizou o con- curso público de edital n° 001/2015, e, após todos os trâmites legais, homologou o re - sultado das provas e títulos
através do decreto nº 065/2016 de 13 de janeiro de 2016 (pág. 351).
Destarte, considerando que o presente feito exauriu o seu desiderato, promovo o seu ARQUIVAMENTO na própria Promotoria de Justiça,
comunicando-se ao CSMP-PI mediante a remessa de cópia desta promoção de arquivamento.
Desnecessária a cientificação do noticiante, haja vista que o procedimento foi instaurado de ofício.
Expedientes necessários.
Paulistana-PI, 15 de fevereiro de 2022.
[assinado digitalmente]
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI1.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 67-189/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 67-189/2019, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para acompanhar a
situação de risco/vulnerabilidade que se encontrava os idosos Manoel Silveira Lopes e Maria Torres Siqueira.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, oficiou-se o CREAS de Paulistana-PI, para informar a situação atualizada dos idosos.
Resposta do referido órgão carreada no evento de ID nº 53270486 alegando, em síntese, que o idoso Manoel Siqueira Lopes faleceu e que a
Sra. Maria Torres Siqueira se encontra aos cuidados da filha Rita. Acrescentou, ainda, que "percebe-se uma articulação entre a família para que
o cuidado seja o mais efetivo possível dentro da realidade vivenciada. Houve melhorias em geral no sentido de ter findado a ausência de
proteção e cuidados, consequentemente, proporcionando avanços na qualidade de vida. Até o presente momento não houve mais denúncias de
práticas de negligência contra a idosa. Em síntese, a avaliação técnica refere que a idosa saiu da condição de abandono e negligência.".
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Opino.
Conforme consignado na portaria de instauração do presente feito, este se destina a acompanhar possível situação de risco na qual estejam
inseridas os idosos Manoel Silveira Lopes e Maria Torres Siqueira.
Diante disso, determinaram-se as diligências de praxe para apuração da existência da situação de risco ou vulnerabilidade social dos idosos, as
quais ensejariam a intervenção ministerial no caso posto.
Consoante as informações prestadas pela assistência social do Município de Paulistana-PI, não há caracterização de situação de risco em que se
encontre inserido a idosa Maria Torres Siqueira, uma vez que o idoso Manoel Silveira Lopes já é falecido.
Insta destacar, assim como apontado no parecer social, que a idosa dispõe de benefício previdenciário para suas próprias expensas, além de
receber bons cuidados pela filha.
Dessa forma, não se vislumbra situação de risco e/ou vulnerabilidade que enseje intervenção ministerial.
Sendo assim, promovo o ARQUIVAMENTO DO FEITO por esgotamento do objeto, vez que não existe situação de risco e/ou vulnerabilidade
social.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Encaminhe-se a presente decisão ao CRAS de Paulistana-PI, via e-mail, para conhecimento.
Passado o prazo recursal sem interposição, 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. Cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
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
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000093-189/2016
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO.
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INDÍCIO NÃO CONFIRMADO. PROCEDIMENTO COM PRAZO DE CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. CARTA DE BRASÍLIA - CNMP.
ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Procedimento Administrativo instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua
conclusão, deve ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000093-189/2016, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para apurar possível
descumprimento da carga horária de trabalho dos professores da rede municipal de ensino de Paulistana-PI.
Perscrutando os fólios, inobstante o longo lapso temporal desde a sua instauração, só foi acostado aos autos documentos encaminhados pela
Secretaria de Educação de Paulistana-PI, atestando o cumprimento da carga horária dos servidores públicos, o que, prima facie, exaure o objeto
do procedimento em tela (Documento ID: 4600824 - Página Doc: 15).
Portaria de conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público (Documento ID: 4600824 - Página Doc: 16).
Despacho de ID: 4600824 - Página Doc: 17 determinando o encaminhamento de expediente ao CACOP, solicitando apoio acerca das próximas
medidas a serem adotadas no presente procedimento.
Ofícios expedidos ao CSMP e CACOP (Documento ID: 4600824 - Página Doc: 18 e Documento ID: 4600824 - Página Doc: 20).
Portaria de prorrogação do prazo do procedimento no Documento ID: 4600824 - Página Doc: 22.
Documento ID: 4600827 - Página Doc: 1 informando a digitalização do procedimento em tela.
A investigação em epígrafe foi instaurada em idos de 2015, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos indícios de sua
instauração.
É, em sua concisão possível, o relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo- se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
O E. CPJ - Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, editou a Resolução n.º 001/2008, categórica em impor como sendo 02 (dois)
anos o lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de investigação ministerial por procedimento administrativo, entendimento
decorrente do procedimento ter seu prazo de conclusão fixado em 01 (um) ano, prorrogável por igual período por seu titular, pelo que excepcional
a extensão deste lapso via solicitação e deferimento expresso via
E. CSMP/PI.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional
por falta de justa causa.
Oportuno recordar, ainda, as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos
ineficientes, inúteis ou a instauração em situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do
objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração
razoável da investigação.
Registre-se, por fim, que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa determinou prazo de dois anos para
conclusão do inquérito civil que verse sobre fatos definidos na referida legislação, in verbis:
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso
de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - (revogado);(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
III - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo
prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo,
esgotado o prazo de suspensão.(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Grifei)
A adoção dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no âmbito da improbidade já é tema da jurisprudência do STJ há
considerável tempo, como exemplo cito o julgado abaixo:
[2] Sustentamos, desde longa data, que o Direito Administrativo Sancionador rege as ações de improbidade. Veja-se artigo publicado na Revista
de Administración
Pública (RAP) da Espanha 149, em 1999, nosso trabalho pioneiro nesta matéria, quando introduzimos no Brasil um novo conceito de sanção
administrativa, que permitiu o alargamento do regime do direito administrativo sancionador para o campo das ações de improbidade
administrativa. Na primeira edição de nossa obra Direito Administrativo Sancionador, ed. RT, SP, em 2000, reafirmamos o conceito de sanção
administrativa que permitiu sua aplicação pelo Poder Judiciário, alcançando as ações de improbidade administrativa, conceito este que teve
repercussão na formação do convencimento dos Tribunais Superiores sobre essa matéria. Com efeito, concepção alcançou o entendimento dos
Tribunais Superiores. A jurisprudência do STJ, em matéria de improbidade administrativa, tem sido sensível aos princípios do Direito
Administrativo Sancionador, como se vê inúmeros julgados do STJ, destacando-se este julgamento paradigmático: "O direito
administrativo sancionador está adstrito aos princípios da legalidade e da tipicidade, como consectários das garantias
constitucionais", no qual cita nossa doutrina: Osório, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública:
corrupção: ineficiência (p. 300). (RESP 87.360-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17 de junho de 2008.
Outrossim, no momento atual, foi expressamente incorporado ao sistema jurídico brasileiro com o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de
Improbidade:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como
forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
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§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos
em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)
Sendo assim, considerando o caráter de direito sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a lei posterior deverá retroagir quando mais
benéfica.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio
da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de recurso, expeçam-se
as certificações necessárias.
Remeta-se cópia da presente decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí-PI - CSMP, para controle
finalístico, nos termos do art. 10, §2º, da Resolução nº 023/2007, do CNMP.
Com a homologação, 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. Cumpra-se. Paulistana-PI, 23 de fevereiro de 2022.
[assinado digitalmente]
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
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
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 97-188/2016 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Habilitação de Casamento cadastrada sob o nº 97-188/2016, e autuada taxonomicamente como Procedimento Administrativo, no
âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, em data de 28.06.2016.
Em suma, trata-se de procedimento encaminhado pelo Cartório de Registro Civil para parecer ministerial, autuado erroneamente como
Procedimento Administrativo.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
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
do Procedimento Administrativo 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, 17 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
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

2.8. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23940
PORTARIA 29ª P.J. Nº 062/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29ª PJ Nº 027/2022
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 a notícia recebida quanto ao número reduzido de enfermeiros em alguns setores da UPA do Bairro Satélite no período diurno.
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL 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, para apurar notícia quanto ao número reduzido de enfermeiros em alguns setores da UPA do Bairro Satélite no período
diurno, adotando, caso necessário, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
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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 a Sra. SABRINA MARTA SILVA ARAÚJO para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. 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;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça 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;
5. Determino que sejam cumpridas as diligências constantes no despacho de conversão;
6. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 06 de junho de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

2.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL23941
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022
SIMP 000427-199/2022
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do(a) Promotor(a) de Justiça adiante assinado(a), no uso de suas atribuições legais,
notadamente com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III da Constituição da República c/c artigo 27, inciso II e parágrafo único,
inciso IV da Lei nº 8.625 c/c artigo 201, inciso VIII e §5°, C) da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (cf. art. 227, caput,
da Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no art. 4°, par, único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte
intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público;
CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em
desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDO que compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas) de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271 de 06/06/2014;
CONSIDERANDO que a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que durante o atendimento é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
- O devido acolhimento em serviços de referência;
- A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
- A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento;
- Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3° determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48a posição da lista em anexo);
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
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compulsória;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de
gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência;
CONSIDERANDO que o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual;
CONSIDERANDO que o acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o
respeito ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem préjulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são pontos
básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei n° 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios.
RESOLVE RECOMENDAR
Ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que:
I - Institua, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio de resolução do CMDCA, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção
social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a funcionar no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, composto por dois representantes das politicas de assistência social, saúde, educação, e conselheiros tutelares do
município e de integrantes de outras políticas, de acordo cm a realidade local;
II - Elabore, no prazo de 30 (trinta) dias, após a formação do Comitê, plano de trabalho e calendário de reuniões do Comitê Colegiado Gestor de
Cuidados, dando ampla divulgação, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
III - Elabore, aprove e encaminhe para o Poder Executivo Municipal, por meio do Colegiado Gestor, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos,
os protocolos, fluxos e demais atos relacionados à implantação da escuta especializada no município;
IV - Elabore e encaminhe ao Poder Executivo, até o mês de novembro, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento à
violência contra crianças e adolescentes, dando-se ênfase para o mês de maio, envolvendo todas as secretarias e órgãos da municipalidade,
a ser desenvolvida no ano seguinte e custeadas com orçamento das respectivas secretarias;
Ao Prefeito de Cocal, que:
V - No prazo de 10 (dez) após a criação Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos
Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, indique, por meio de decreto municipal, os integrantes governamentais do referido
colegiado, devendo os mesmos recair em servidores que tenham atuação direta com o respectivo secretário da política pública;
VI - Elabore, por meio da Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, no prazo de 90(noventa) dias, capacitação para professores,
auxiliares da educação, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de saúde e todos os profissionais das referidas políticas,
visando o atendimento, a identificação e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes no município, devendo-se no
caso dos profissionais de saúde, destacar os protocolos do Ministério da Saúde e da Lei Federal n° 12.845/13;
VII - Crie e equipe, no âmbito da política municipal, sala de escuta especializada, para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, devendo o mesmo ser um local acolhedor e que resguarde a privacidade da criança ou adolescente;
VIII - Adote, por meio de decreto municipal, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento de violência contra crianças e
adolescentes, envolvendo todas as políticas públicas municipais, dando-se ênfase para o mês de maio, considerado mês de combate à violência
sexual de crianças e adolescentes;
IX - Implemente, por meio de decreto municipal, após elaboração e aprovação do Comitê de Gestão Colegiada, nas escolas e unidades de
saúde, públicas e privadas, CRAS e CREAS, em funcionamento no município, modelo de registro de informações para compartilhamento do
sistema de garantia de direitos, dos casos em que haja suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, em conformidade com o
art. 28 do Decreto n° 9.603/18;
X - Adéque, no prazo de 06 (seis meses) os serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário
aos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no
art. 4º, caput e par. único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90; criando protocolos internos de atendimento em cada política
pública;
XI - Adote, por meio de decreto municipal, os protocolos, fluxos e demais atos elaborados pelo Comitê Gestor Colegiado, tornando obrigatória a
sua a execução na municipalidade;
XII - Recomende a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares, conselheiros
de direitos, da educação, professores que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência
sexual, por meio do curso oferecido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodle.
XIII - Indique do Comitê de Gestão Colegiada, 02 (dois) profissionais efetivos, para realização da escuta especializada no município, que devem
participar de todo o processo de discussão e capacitação junto aquele órgão e que deverão realizar etapa de formação específica ofertada pelo
Ministério Público;
XIV - Fortaleça os programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/ responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas, inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90, em especial o
PAIF no CRAS e caso exista CREAS, o PAEFI, para atendimento das famílias e crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
devendo ser enviado ao Ministério Público, no prazo de 120 (dias) plano de trabalho dos respectivos serviços;
XV - Crie, no âmbito da Secretaria de Assistência Social do "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13,
caput, da Lei nº 13.431/2017, com a finalidade de receber e encaminhar aos órgãos da rede de proteção às denúncias, bem como a
sistematização dos dados das violências recebidas, encaminhadas e apuradas, inclusive em parceria com o Disque Direitos Humanos (Disque100). Esse serviço desse ser amplamente divulgado.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a contar do
seu recebimento.
Cocal, 07 de junho de 2022
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Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça de Cocal
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022
SIMP 00427-199/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição Federal;
art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art. 8°, II da
Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Teresina não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE:
Instaurar o presente procedimento administrativa para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Cocal-PI.
Como providências preliminares, determino:
a) Expedição de Recomendação Administrativa para a implantação da escuta especializada no município de Cocal-PI.
b) Posteriormente, caso necessário, designação de audiência extrajudicial com os órgãos do município e apoio do CAODIJ, para explanação
acerca da política pública da escuta especializada, colher informações dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação
no município.
Envie cópia desse portaria, para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ);
Cocal, 07 de junho de 2022
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça de Cocal
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022
SIMP 000428-199/2022
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do(a) Promotor(a) de Justiça adiante assinado(a), no uso de suas atribuições legais,
notadamente com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III da Constituição da República c/c artigo 27, inciso II e parágrafo único,
inciso IV da Lei nº 8.625 c/c artigo 201, inciso VIII e §5°, C) da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (cf. art. 227, caput,
da Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no art. 4°, par, único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte
intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público;
CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em
desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDO que compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas) de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271 de 06/06/2014;
CONSIDERANDO que a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que durante o atendimento é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
- O devido acolhimento em serviços de referência;
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- A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
- A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento;
- Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3° determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48a posição da lista em anexo);
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de
gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência;
CONSIDERANDO que o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual;
CONSIDERANDO que o acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o
respeito ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem préjulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são pontos
básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei n° 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios.
RESOLVE RECOMENDAR
Ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que:
I - Institua, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio de resolução do CMDCA, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção
social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a funcionar no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, composto por dois representantes das politicas de assistência social, saúde, educação, e conselheiros tutelares do
município e de integrantes de outras políticas, de acordo cm a realidade local;
II - Elabore, no prazo de 30 (trinta) dias, após a formação do Comitê, plano de trabalho e calendário de reuniões do Comitê Colegiado Gestor de
Cuidados, dando ampla divulgação, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
III - Elabore, aprove e encaminhe para o Poder Executivo Municipal, por meio do Colegiado Gestor, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos,
os protocolos, fluxos e demais atos relacionados à implantação da escuta especializada no município;
IV - Elabore e encaminhe ao Poder Executivo, até o mês de novembro, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento à
violência contra crianças e adolescentes, dando-se ênfase para o mês de maio, envolvendo todas as secretarias e órgãos da municipalidade,
a ser desenvolvida no ano seguinte e custeadas com orçamento das respectivas secretarias;
Ao Prefeito de Cocal dos Alves, que:
V - No prazo de 10 (dez) após a criação Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos
Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, indique, por meio de decreto municipal, os integrantes governamentais do referido
colegiado, devendo os mesmos recair em servidores que tenham atuação direta com o respectivo secretário da política pública;
VI - Elabore, por meio da Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, no prazo de 90(noventa) dias, capacitação para professores,
auxiliares da educação, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de saúde e todos os profissionais das referidas políticas,
visando o atendimento, a identificação e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes no município, devendo-se no
caso dos profissionais de saúde, destacar os protocolos do Ministério da Saúde e da Lei Federal n° 12.845/13;
VII - Crie e equipe, no âmbito da política municipal, sala de escuta especializada, para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, devendo o mesmo ser um local acolhedor e que resguarde a privacidade da criança ou adolescente;
VIII - Adote, por meio de decreto municipal, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento de violência contra crianças e
adolescentes, envolvendo todas as políticas públicas municipais, dando-se ênfase para o mês de maio, considerado mês de combate à violência
sexual de crianças e adolescentes;
IX - Implemente, por meio de decreto municipal, após elaboração e aprovação do Comitê de Gestão Colegiada, nas escolas e unidades de
saúde, públicas e privadas, CRAS e CREAS, em funcionamento no município, modelo de registro de informações para compartilhamento do
sistema de garantia de direitos, dos casos em que haja suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, em conformidade com o
art. 28 do Decreto n° 9.603/18;
X - Adéque, no prazo de 06 (seis meses) os serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário
aos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no
art. 4º, caput e par. único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90; criando protocolos internos de atendimento em cada política
pública;
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XI - Adote, por meio de decreto municipal, os protocolos, fluxos e demais atos elaborados pelo Comitê Gestor Colegiado, tornando obrigatória a
sua a execução na municipalidade;
XII - Recomende a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares, conselheiros
de direitos, da educação, professores que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência
sexual, por meio do curso oferecido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodle.
XIII - Indique do Comitê de Gestão Colegiada, 02 (dois) profissionais efetivos, para realização da escuta especializada no município, que devem
participar de todo o processo de discussão e capacitação junto aquele órgão e que deverão realizar etapa de formação específica ofertada pelo
Ministério Público;
XIV - Fortaleça os programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/ responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas, inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90, em especial o
PAIF no CRAS e caso exista CREAS, o PAEFI, para atendimento das famílias e crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
devendo ser enviado ao Ministério Público, no prazo de 120 ( dias) plano de trabalho dos respectivos serviços;
XV - Crie, no âmbito da Secretaria de Assistência Social do "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13,
caput, da Lei nº 13.431/2017, com a finalidade de receber e encaminhar aos órgãos da rede de proteção às denúncias, bem como a
sistematização dos dados das violências recebidas, encaminhadas e apuradas, inclusive em parceria com o Disque Direitos Humanos (Disque100). Esse serviço desse ser amplamente divulgado.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a contar do
seu recebimento.
Cocal, 07 de junho de 2022
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça de Cocal
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022
SIMP 000428-199/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição Federal;
art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art. 8°, II da
Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Teresina não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE:
Instaurar o presente procedimento administrativa para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Cocal dos Alves-PI.
Como providências preliminares, determino:
a) Expedição de Recomendação Administrativa para a implantação da escuta especializada no município de Cocal dos Alves-PI.
b) Posteriormente, caso necessário, designação de audiência extrajudicial com os órgãos do município e apoio do CAODIJ, para explanação
acerca da política pública da escuta especializada, colher informações dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação
no município.
Envie cópia desse portaria, para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ);
Cocal, 07 de junho de 2022
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça de Cocal

2.10. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23942
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de reclamação apresentada pela ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NOTÍCIAS E RADIODIFUSÃO DE ALTOS, tendo relatado que a
CBF descumpriu a Lei nº 9.615/1998 não tendo validado o credenciamento da emissora manifestante para exercer suas funções no jogo
realizado entre Altos-PI e Flamengo-RJ, no jogo de ida, pela 3ª fase da copa do Brasil, ocasionando prejuízo financeiro relacionado aos parceiros
e anunciantes, bem como desvalorização dos profissionais da emissora.
O reclamante anexou em sua manifestação arquivo referente à informação no site da CBF, onde destaca que a empresa está cadastrada e
aprovada, mas que não enviou e-mail com a autorização e senha provisória para efetuar o credenciamento dos profissionais.
A manifestação foi inicialmente encaminhada para o Ministério Público Federal, que declinou de sua atribuição para o Ministério Público Estadual,
considerando que "o caso não envolve nenhum dos Poderes Públicos Federais, nem tampouco órgãos da administração pública federal direta ou
indireta, concessionários e permissionários de serviço público federal ou mesmo entidades que exerçam outra função delegada da União."
Posteriormente, a manifestação foi registrada sob o SIMP nº 000010-383/2022, e encaminhada a esta 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
É o relatório.
Incumbe destacar que a reclamação foi encaminhada para esta 31ª Promotoria de Justiça, que possui atribuição para atuar em demandas
coletivas de natureza consumerista. Assim, o inconformismo do reclamante esbarra na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à
relação jurídica firmada entre a associação e a CBF.
Pelo exposto, restando comprovada a inexistência da relação de consumo no em análise, verifica-se a inexistência de atribuição desta 31ª
Promotoria de Justiça para atuar no presente caso.
Desse modo, não vislumbro a necessidade de adoção de providências por esta 31ª Promotoria de Justiça, tampouco verifico a presença de justa
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causa para instauração de procedimento extrajudicial no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí.
Considere-se ainda que os fatos relatados implicam em possível lesão a direitos ligados à esfera privada, repercutindo de forma mínima no
cerceamento de direitos sociais. Assim, precipuamente, não se justificaria a intervenção do Ministério Público no sentido de promover todas as
medidas que impliquem no credenciamento dos profissionais da entidade para participação em evento futebolístico.
Desse modo, a atuação ministerial para solucionar demandas de associações privadas apenas se justificaria quando a qualidade do litígio
implique no funcionamento da entidade, o que não é o caso.
Convém ainda destacar que este órgão ministerial atua em várias frentes processuais e extraprocessuais, devendo priorizar a solução de litígios
que impliquem significativamente na esfera social e no patrimônio público.
Não obstante, nada impede que a associação em apreço ou qualquer de seus associados adotem as medidas judiciais cabíveis, por intermédio
de seu advogado, a fim de tentar resolver a situação que foi trazida a este órgão.
Pelas razões expostas, com fulcro no art. 4º, §4º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela
Promotora de Justiça subscritora, indefere a instauração de notícia de fato sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP/PI).
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI.
Encaminhe-se notificação ao noticiante acerca deste arquivamento, fazendo constar seu inteiro teor, bem como para, querendo, apresentar
recurso no prazo de 10 (dez) dias (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §1º).
Expirado o prazo sem recurso, arquive-se, nos termos do art. 5º, da resolução supracitada, informando-se ao CSMP para fins de conhecimento.
Havendo recurso, voltem os autos conclusos ao Promotor de Justiça para adoção da providência que se mostrar cabível.
Cumpra-se.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça da 31ª PJ

2.11. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23943
PORTARIA 12ª PJ Nº 026/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 029/2021
SIMP: 000072-027/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO a existência de um suposto impedimento na fila de regulação do estado, de pacientes de hospitais particulares que desejam
transferência para os hospitais públicos;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo do Procedimento Preparatório Nº 29/2021 (SIMP 000072-027/2021) e a necessidade de realização de
novas diligências;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
RESOLVE:
Converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público Nº 29/2021 (SIMP 000072-027/2021), em razão de apurar suposto
impedimento na fila de regulação do estado, de pacientes de hospitais particulares que desejam transferência para os hospitais
públicos, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
a) Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe 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;
b) Nomear a Sra. Brenda Virna de Carvalho Passos, Assessora de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
c) Expedir Ofício com advertências legais a Secretário de Saúde do Piauí - SESAPI, requisitando informações atualizadas sobre a fila de
regulação do Estado em relação aos pacientes que desejam se transferir dos hospitais da rede privada para os hospitais da rede pública;
d) Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 06 de junho de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

2.12. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS23944
SIMP nº 000232-088/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Públi- co, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar a obstrução de
esgotamento sanitário na rua João XXXIII, Bairro Paroquial, no Município de Picos-PI.
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Consta nos autos que a Sra. Regina Célia Lopes de Sousa Urtiga noticiou que, em razão da realização de obra do morador residente na Rua
João XXIII, casa 697, Bairro Paroquial, há obstrução de esgotamento sanitário, o que impossibilita a passagem de esgoto em frente à sua casa,
ocasionando alagamentos e ferindo o direito de saneamento básico ade- quado dos residentes do bairro. Em face disso, requereu a desobstrução
do esgotamento sani- tário em questão, a fim de possibilitar a passagem do esgoto e das águas pluviais.
Oficiada, a AGESPISA informou que, realizada vistoria in loco, verificou que o problema existente não se trata de esgotamento sanitário e sim de
galeria, o qual não é de responsabilidade da empresa.
Instado a se manifestar, o Município de Picos informou que foi detectado que na região existe sistema de saneamento básico e que as
irregularidades na rede de esgoto do bairro supracitado decorriam da realização de obras residenciais e que não havia ocorrido fechamento do
esgoto sanitário, como afirmado pela noticiante.
Notificada, a Sra. Regina informou que o problema persiste, pois o morador da casa 697 fechou completamente a passagem do esgotamento
sanitário que deveria passar em frente a sua residência (e também da casa de número 693), juntando aos autos fotos do lo- cal. Afirmou que
esse fato não foi demonstrado pelo município, pois o ente municipal tenta omitir a região afetada pela obra do morador, trazendo fotos do lado
oposto da rua (e da resi- dência do morador), com o único intuito de se esquivar de sua obrigação de manter um siste- ma de saneamento básico
adequado aos cidadãos.
Oficiou a Secretaria de Obras do Município de Picos para que informasse se realizou a autuação do proprietário/morador do imóvel localizado à
Rua João XXIII, n. 697, Bairro Paroquial, visto que ele construiu uma rampa em via pública e, em caso positivo, apre- sentasse o auto de infração.
Além disso, foi determinado que a Prefeitura de Picos prestasse informações sobre o plano de regularização do sistema de saneamento básico
no Bairro Paroquial, devendo realizar os reparos e/ou manutenções devidas para que o esgoto proveniente das águas pluviais ou não, não
fiquem expostos e o escoamento ocorra pela parte interna.
O ente municipal informou que a competência para construir, conservar, am- pliar e reformar as instalações e redes de águas e esgotos é da
AGESPISA e não do Município. Relatou que foi realizado um convênio, com prazo de 30 anos, em que o Município se respon- sabiliza pela coleta
de lixo e drenagem das águas pluviais, e a AGESPISA pela coleta e trata- mento de águas e esgotos. Esclareceu que, no que tange a
competência do Município, as pro- videncias estão sendo adotadas, inclusive com ajuda do Estado do Piauí para atualização do Plano Municipal
de Saneamento Básico.
A Secretaria de Obras, por sua vez, informou que realizou inspeção in loco e que não existe nenhuma rampa no referido endereço, tampouco nas
imediações. Quanto ao problema de obstrução de bueiro, não há nenhum prejuízo ao logradouro, visto que todas as residências estão ligadas ao
sistema de saneamento básico do município e as águas pluviais possuem devido escoamento, de acordo com a legislação em vigor, razão pela
qual não há ne- nhum fato que motive a lavratura de auto de infração.
Novas diligências determinando que o gerente da AGESPISA prestasse in- formações quanto as alegações do Município de Picos, bem como
quais providências devem ser adotadas para solucionar o problema noticiado.
Em resposta, a Agespisa informou que, no caso em tela, é possível perceber uma construção irregular na via pública, cuja fiscalização cabe ao
ente municipal, assim como a fiscalização do uso das galerias e vias destinadas à condução das águas pluviais. Além disso, alegou que não está
no rol das atividades executadas pela concessionária a manutenção de vias
pluviais e que a relação contratual entre o Município de Picos e a Agespisa decorre do Contra- to de Concessão n° 008/2005, cuja cláusula que
trata do objeto é bastante clara ao limitar a execução de serviços públicos essenciais de abastecimento de água e de esgotamento sanitá- rio.
Alegou que o objeto deste procedimento é o uso do conjunto de tubulações que têm como objetivo captar, transportar e drenar a água da chuva
das áreas urbanas até rios, córregos ou canais, sendo sua instalação, manutenção e fiscalização de responsabilidade do poder público municipal.
Diante disso e considerando que há outros procedimentos em curso nesta Promotoria de Justiça referente ao problema de falta de saneamento
básico, foi solicitado ao setor de perícias do MPPI inspeção in loco nos bairros Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José
e Ipueiras, a fim de identificar a ocorrência de dano ambiental e/ ou a saúde pública, em função da condição de ausência de saneamento básico
nos referidos bairros.
Realizada fiscalização nos locais citados, foi constatado que há dano ambi- ental em razão da falta de rede de tratamento de esgotos, uso e
ocupação do solo desordenada em APP (aterros), deposição irregular de resíduos sólidos (lixo) e das residências e empreendi- mentos que se
utilizam da captação e despejo sem tratamento, sendo apontadas as sugestões para resolução do problema.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas
ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O cerne da demanda vincula-se a aferir a existência de obstrução de esgota- mento sanitário na rua João XXXIII, Bairro Paroquial, nesta urbe, a
fim de identificar a ocor- rência de dano ambiental e/ou a saúde pública, em função da condição de ausência de sanea- mento básico no referido
bairro.
Assim, considerando que após inspeção nos bairros Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José e Ipueiras, todos no
Município de Picos, foi verificado um problema em comum em todos os bairros, havendo a necessidade de planejamento e implantação de uma
rede de saneamento básico adequada, faz-se necessário uma atuação unificada para tentar solucionar o problema existente nos bairros
mencionados.
Neste sentido, considerando que foi instaurado um novo procedimento para acompanhar e fiscalizar a ausência de saneamento básico
nos bairros Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José e Ipueiras, todos no Município de Picos, com o intuito de dar
eficiência na atuação ministerial, a fim de que os atos praticados sejam realizados com a maior qualidade, competência e eficácia em prol da
sociedade, bem como em nome do princípio da celeridade e economia processual, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento
Administrativo.
Extraia-se cópia da presente decisão, da reclamação formulada pela Sra. Regina Célia Lopes de Sousa Urtiga e das fotos existente nos autos
(exceto as do Parecer Técnico n° 111/2021) e anexe ao SIMP nº 001337-361/2022.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários no SIMP, conforme art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 20 de May de 2022.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP nº 000236-088/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público com o objetivo de acompanhar e fiscalizar suposta omissão da
Agespisa, da Prefeitura e da Se- cretaria Municipal de Obras de Picos no tocante ao saneamento básico do Bairro São José, nesta urbe.
Consta nos autos que o esgoto do Bairro Morada do Sol escorre pelas ruas que são diretamente ligadas ao Bairro São José, exalando mal cheiro,
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acúmulo de esgoto e in- cidência na proliferação de insetos transmissores de doenças.
Foi determinado que o Município de Picos e a AGESPISA prestassem infor- mações acerca da suposta existência de esgoto a céu aberto no
Bairro São José, bem como quais as providências serão adotadas para dar resolutividade ao problema relatado.
A Agespisa informou que tanto o bairro São José como o bairro Morada do Sol possuem redes coletoras de esgotamento sanitário na maioria das
ruas, estando disponível para o recebimento de esgotos domiciliares, no entanto, muitos usuários lançam seus esgotos em via pública, de forma
irregular. Além disso, alegou que a empresa efetua manutenção cor- retiva e preventiva nos referidos bairros de forma periódica, inibindo o
extravasamento.
O Município de Picos, por meio da Secretaria de Obras, informou que notifi- cou a Agespisa, o qual é responsável pela fiscalização, para que a
empresa adote as providen- cias necessárias com relação ao saneamento básico do Bairro São José e do esgoto do Bairro Morada do Sol.
Diante disso e considerando que há outros procedimentos em curso nesta Promotoria de Justiça referente ao problema de falta de saneamento
básico, foi solicitado ao setor de perícias do MPPI inspeção in loco nos bairros Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José
e Ipueiras, a fim de identificar a ocorrência de dano ambiental e/
ou a saúde pública, em função da condição de ausência de saneamento básico nos referidos bairros.
Realizada fiscalização nos locais citados, foi constatado que há dano ambi- ental em razão da falta de rede de tratamento de esgotos, uso e
ocupação do solo desordenada em APP (aterros), deposição irregular de resíduos sólidos (lixo) e das residências e empreendi- mentos que se
utilizam da captação e despejo sem tratamento, sendo apontadas as sugestões para resolução do problema.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O cerne da demanda vincula-se a aferir a ausência de saneamento básico no Bairro São José, nesta urbe, a fim de identificar a ocorrência de
dano ambiental e/ou a saúde pública.
Assim, considerando que após inspeção nos bairros Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José e Ipueiras, todos no
Município de Picos, foi verificado um problema em comum em todos os bairros, havendo a necessidade de planejamento e implantação de uma
rede de saneamento básico adequada, faz-se necessário uma atuação unificada para tentar solucionar o problema existente nos bairros
mencionados.
Neste sentido, considerando que foi instaurado um novo procedimento para acompanhar e fiscalizar a ausência de saneamento básico
nos bairros Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José e Ipueiras, todos no Município de Picos, com o intuito de dar
eficiência na atuação ministerial, a fim de que os atos praticados sejam realizados com a maior qualidade, competência e eficácia em prol da
sociedade, bem como em nome do princípio da celeridade e economia processual, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento
Administrativo.
Extraia-se cópia da presente decisão e do Termo de Declaração (sigiloso) e anexe ao SIMP nº 001337-361/2022.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários no SIMP, conforme art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 20 de May de 2022.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

2.13. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23945
PORTARIA Nº 92/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDOque ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "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", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDOa Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO a seguinte reclamação, apresentada pelo Sr. Antônio Evaldo: "Que reside na localidade Sussuarana, zona rural de Piripiri;
Que o seu filho de12 anos estuda no Colégio Sinhá Resende; Que o ônibus que faz o transporte dos estudantes da empresa Marvão Transporte
Ltda se recusa a levar o seu filho até a escola Sinhá Resende, pois segundo o motorista, a escola não está na rota do ônibus; Que procurou a 3ª
GRE para tentar fazer com que o ônibus levasse o seu filho até a escola, porém, o Diretor da 3ª GRE vem enrolando para solucionar o problema;
Que tem notícia que o responsável pelo ônibus que faz o transporte na sua localidade pretende desistir de fazer o transporte dos alunos, o que
prejudicaria sobremaneira a educação dos alunos; Que pede ao Ministério Público para intervir junto à 3ª GRE a fim de solucionar o problema da
ineficiência do transporte dos estudantes, em especial da localidade Sussuarana."
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 89/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) A autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) Designo audiência virtual, por meio da Plataforma Microsoft Teams, para o dia 07/06/2022, às 12h00min,a qual terá como pauta os fatos
supracitados.
bi) Seja notificado o Diretor(a) da 3ªGerênciaRegionaldeEducação.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para aguardo da pauta. Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri-PI, 03 de junho de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

3. GESTÃO DE PESSOAS
[]

3.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23946
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 716/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0129.0016017/2022-61,
RESOLVE:
CONCEDER 01(um) diade folga, no dia14 de Junho de 2022,ao servidor MAURO RODRIGO OLIVEIRA LIMA, Assessor de Promotoria,
matrícula nº 20015, lotado junto à Promotoria de Justiça de Jerumenha, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão do dia 28 de maio de 2022, conforme certidão expedida pela Corregedoria-Geral do
MPPI,sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 07 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 717/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0096.0016079/2022-46,
RESOLVE:
CONCEDER 03(três) diasde folga, nos dias28 e 29 de julho e 01 de agosto de 2022, à servidora comissionada GRAZIELA DE MORAES
RUBIM FILGUEIRAS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15769, lotada junto à 8ª Promotoria de Justiça de Paranaíba, nos termos
do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão dos dias 26 de junho e 04 de
dezembro de 2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI,sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 718/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0040.0016096/2022-39,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 10 de junho de 2022,ao servidor HELI DAMASCENO MOURA FÉ, Técnico Ministerial, matrícula nº
235, lotado junto à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, como forma de compensação em razão de atuação em regime de
plantão em matéria eleitoral, referente ao dia 17 de outubro de 2020, nos termos daPort. PGJ/PI Nº 1882/2020,sem que recaiam descontos sob o
seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 719/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0305.0016140/2022-17,
RESOLVE:
CONCEDER 01(um) diade folga, no dia20 de Junho de 2022,ao servidorcomissionadoCAIO RAFAEL COELHO DE SA RUFINO, Assessor de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15452, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do
comparecimento ao Plantão do dia 16 de janeiro de 2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria-Geral do MPPI,sem que recaiam
descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 720/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0158.0016099/2022-31,
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor comissionado ALEXANDRE MADEIRA SAMPAIO, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15422, lotado junto
à 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI, 01 (um) dia de compensação para ser fruído no dia 27 de junho de 2022, em razão de atuação no 10º
Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, nos termos Edital PGJ/PI Nº 11/2021, sem que
recaiam descontos sob o auxílio alimentação
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 721/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0020.0001125/2022-66,
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor JOAO VICTOR ROLIN SARAIVA, Técnico Ministerial, lotado junto ao Procon, 02 (dois) dias de compensação para
serem fruídos nos dias 25 e 26 de junho de 2022, em razão de atuação no 10º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí, nos termos Edital PGJ/PI Nº 11/2021, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 722/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0074.0016093/2022-95,
RESOLVE:
CONCEDER 05(cinco) diasde folga, nos dias20, 21, 22, 23 e 24 de Junho de 2022,ao servidor comissionado JÂMISSON MEDEIROS DA
SILVA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15639, lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, nos termos do art. 14 do Ato
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PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão dos dias 09 de janeiro, 12 de junho, 29 de agosto e
20 de novembro de 2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria-Geral do MPPI,sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 723/2022
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 19.21.0243.0016125/2022-91,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 de junho a 03 de dezembro de 2022, 180 (cento e oitenta)dias delicença à gestante para a servidoraMARIANA
GOMES SANTOS DE SOUSA, Técnica Ministerial, matrícula 419, lotada junto à Promotoria de Justiça de Bom Jesus, de acordo com o disposto
no art. 96 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí,
retroagindo seus efeitos ao dia 07 de junho de 2022.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 724/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0305.0016140/2022-17,
RESOLVE:
CONCEDERao servidorcomissionadoCAIO RAFAEL COELHO DE SA RUFINO, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15452,01 (um)
diade folga para ser fruído nodia21de junhode 2022, como compensação em razão de prestação de serviço extraordinário nos dias 13/02/2021
e 06/03/2021, conforme Portaria PGJ/PI nº 455/2021.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 725/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0020.0001125/2022-66,
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor JOAO VICTOR ROLIN SARAIVA, Técnico Ministerial, lotado junto ao Procon, 02 (dois) dias de compensação para
serem fruídos nos dias 27 e 28 de junho de 2022, em razão de atuação no 2º Processo Seletivo de Estagiários pós-graduação do Ministério
Público do Estado do Piauí, conforme Edital PGJ/PI Nº 26/2021, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 726/2022
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 pela Instrução Normativa Nº 02/2022,considerando a solicitação contida
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0324.0015480/2022-92,
RESOLVE:
CONCEDER, no dia 01 de junho de 2022, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da famíliaà servidoracomissionadaLAYLA
CATARINA BEZERRA RODRIGUES LEONIDAS, Assessor Especial, matrícula nº 15254, lotada junto ao CAODEC - CAO de Defesa da
Educação e Cidadania, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2022.
Teresina (PI), 08 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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