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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. ATOS CONJUNTOS24050
ATO CONJUNTO PGJ/PROCON - MPPI Nº 01/2022
Altera o Ato Conjunto PGJ/PROCON - MPPI nº 01/2017, que regulamenta o pagamento de diárias aos membros e servidores do Ministério
Público do Estado do Piauí com recursos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 12, inciso V, da Lei
Complementar estadual nº 12/1993 e no art. 10, inciso V, da Lei Federal nº 8.625/1993, e o COORDENADOR GERAL DO PROCON/MPPI, na
qualidade de Presidente do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no disposto no art. 32 da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, art. 1º e 8º, inciso I, da Lei Estadual nº 6.308/2013 e art. 12 do Ato
PGJ nº 557/2016;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização do valor das diárias pagas aos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Piauí
com recursos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor FPDC;
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ nº 1209, de 31 de maio de 2022, que altera o Ato PGJ nº 414/2013, que regulamenta o pagamento
de diárias e ajuda de custo aos servidores do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVEM:
Art. 1º O art. 1º, caput, do Ato Conjunto PGJ/PROCON - MPPI nº 01/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1.º Os membros e servidores do Ministério Público do Estado do Piauí, que se deslocarem temporariamente da sede de sua lotação, em
razão de serviço e mediante designação, terão direito à percepção de diária para atender às despesas extraordinárias com hospedagem e
locomoção urbana, nas condições estabelecidas no presente Ato. (NR)
Art. 2º O art. 2º do Ato Conjunto PGJ/PROCON - MPPI nº 01/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2.º Os valores das diárias, indicados nos Anexo I e II deste Ato, serão fixados considerando-se o objetivo do deslocamento e sua duração,
observando-se as seguintes condições: (NR)
I - (Revogado);
V - as diárias de viagens para o exterior, destinadas a atender despesas de hospedagem e transporte urbano fora do país, terão sua cotação
fixada em dólares americanos e serão autorizadas pelo Coordenador-Geral do PROCON/MPPI, tendo como valor máximo as pagas a este,
estando sujeitas às demais disposições deste Ato. (NR)
Art. 3º O art. 6º, inciso I, do Ato Conjunto PGJ/PROCON - MPPI nº 01/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6.º (...):
I - quando a distância a ser percorrida, o objeto da viagem e o deslocamento não exigirem qualquer dispêndio com locomoção urbana e
hospedagem; (NR)
Art. 4º O art. 7, §1º do Ato Conjunto PGJ/PROCON - MPPI nº 01/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7.º (...)
§ 1.º Os requerimentos do caput deste artigo serão encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, utilizando o Sistema SEI. (NR)
Art. 5º Os anexos I e II do Ato Conjunto PGJ/PROCON-MPPI nº 01/2017 passam a vigorar na forma dos Anexos I e II do presente Ato.
Art. 6º Os efeitos financeiros decorrentes deste Ato aplicam-se exclusivamente às viagens que se realizarem após o início de sua vigência.
Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial, o Ato Conjunto
PGJ/PROCON-MPPI Nº 01/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Teresina, datado e assinado eletronicamente.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
NIVALDO RIBEIRO
Coordenador-Geral do PROCON/MPPI
Presidente do Conselho Gestor do FPDC
ANEXO - I
DIÁRIAS - DESLOCAMENTO DE SERVIDORES
FORA DO ESTADO

DENTRO DO ESTADO

CARGOS
DIÁRIA INTEGRAL

MEIA DIÁRIA

DIÁRIA INTEGRAL

MEIA DIÁRIA

Servidores Efetivos e ocupantes de Cargos em Comissão

R$ 535,00

R$ 267,50

R$ 384,00

R$ 192,00

Colaborador eventual

R$ 450,00

R$ 225,00

R$ 300,00

R$ 150,00

ANEXO - II
DIÁRIAS - DESLOCAMENTO DE MEMBROS
FORA DO ESTADO

DENTRO DO ESTADO

D I Á R I A
INTEGRAL

M E I A
DIÁRIA

D I Á R I A
INTEGRAL

M E I A
DIÁRIA

Coordenador-Geral do PROCON/MPPI e Presidente do Conselho Gestor do
FPDC (Procurador de Justiça)

R$ 1.010,00

R
$
505,00

R$ 535,00

R
$
267,50

Coordenador-Geral do PROCON/MPPI e e Presidente do Conselho Gestor do
FPDC (Promotor de Justiça)

R$ 927,00

R
$
463,50

R$ 475,00

R
$
237,50

Membros do Ministério Público e do Conselho Gestor do FPDC

R$ 927,00

R
$
463,50

R$ 475,00

R
$
237,50

CARGOS

CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
NIVALDO RIBEIRO
Coordenador-Geral do PROCON/MPPI
Presidente do Conselho Gestor do FPDC

1.2. PORTARIAS PGJ 24051
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1973/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, Dr. HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, ex vi dos arts. 12,
incisos VII e XXIX, da Lei Complementar estadual nº 12/93, c/c, o art. 31 da Lei estadual nº 6.237/2012 e art. 1º, inciso III, do ATO PGJ-PI Nº
1079/2021, considerando o motivo exposto no Ofício nº 22/2022-CPPAD/MPPI e a decisão proferida no Procedimento de Gestão Administrativa
SEI 19.21.0700.0008403/2021- 70, RESOLVE, com fundamento no art. 173, caput, da Lei Complementar estadual nº 13/94, PRORROGAR por
60 (sessenta) dias o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria
PGJ nº 2903/2019, alterada pela Portaria PGJ nº 3022/2019, incumbida de investigar os fatos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar,
instaurado, por meio da PORTARIA SJA Nº 01/2021, em relação ao servidor JOSÉ MARTINS DE SOUSA JÚNIOR.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1977/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0010.0014263/2021-28,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Antônio Marcos Pessoa, matrícula nº 15450, para fiscalizar a execução da contratação firmada entre a Procuradoria
Geral de Justiça, CNPJ n°05.805.924/0001-89, e a empresa ROGERIO SILVA DE ARAUJO 85788317215, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
30.179.232/0001-10 (Nota de Empenho nº 2022NE00560, oriundo do PGA nº 19.21.0010.0014263/2021-28).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1978/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0010.0013411/2022-40,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Antônio Marcos Pessoa, matrícula nº 15450, para fiscalizar a execução da contratação firmada entre a Procuradoria
Geral de Justiça, CNPJ n°05.805.924/0001-89, e a empresa PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, CNPJ:
20.213.219/0001-86 (Nota de Empenho nº 2022NE00559, oriundo do PGA nº 19.21.0010.0013411/2022-40).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1979/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0016714/2022-39,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, matrícula nº 411, para realização de vistoria no local da reforma da Promotoria
de Justiça de Miguel Alves, dia 20 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1980/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0017.0016536/2022-47,
RESOLVE
DESIGNAR o Corregedor Geral do MPPI, Procurador de Justiça Luís Francisco Ribeiro, e o Promotor-Corregedor Auxiliar, João Paulo
Santiago Sales, para participarem da Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e
da União, dia 27 de junho de 2022, em Brasília-DF.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1981/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, de 15 a 21 de junho de 2022,
em razão do afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1982/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0119.0015748/2022-05,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA GEANE AGUIAR ARAGÃO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, e pela Direção de Sede das Promotorias de Justiça de
Valença do Piauí, de 18 de julho a 02 de agosto de 2022, em razão do afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1983/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0017.0016683/2022-55,
RESOLVE
DESIGNAR o Procurador de Justiça Luís Francisco Ribeiro, Corregedor-Geral do MP-PI, os Promotores-Corregedores Auxiliares, Édsel de
Oliveira Costa Belleza do Nascimento e Ana Isabel de Alencar Mota Dias, para realizarem Correições Ordinárias na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª
Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI e Inspeções nas Promotorias de Justiça de Buriti dos Lopes/PI e Luís Correia/PI, dias 29 e 30 de junho de
2022, acompanhados pelo servidor Luiz Gonzaga Bona, como motorista.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1984/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0257.0016645/2022-03:
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

19

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI

Luesla Paula Campos Gomes De Sa*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1985/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0348.0016620/2022-89:
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

16

Promotoria de Justiça de Landri Sales-PI

Caroline Alencar de Carvalho*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1986/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0081.0016501/2022-32:
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
SEDE: TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

19

22ª Promotoria de Justiça Teresina-PI

Danley Dênis da Silva*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1987/2022
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 19.21.0259.0016516/2022-61:
RESOLVE
RETIFICAR aPortaria PGJ/PI Nº 1814 /2022para constar o seguinte:
DESIGNARos servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DIA 17 DE JUNHO/ 2022
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

50ª Promotoria de justiça de Teresina-PI

DANLEY DÊNIS DA SILVA

ANEXO II
SEDE: BOM JESUS/PI
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DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

Promotoria Regional de Bom Jesus-PI

REDSON DUQUE COELHO

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI

ETIVALDO ANTAO DE SOUSA

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

Promotoria de Justiça de Landri Sales-PI

NATANAEL DA COSTA SOUSA

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

ROSIMARIA MENESES DO NASCIMENTO

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

BRUNO GALISA DE OLIVEIRA

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

THAYS DE MOURA AMORIM

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI

YASMIN CABRAL SOARES

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

2ª Promotoria de Justiça de São João-PI

LAILA BRITO DE MOURA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1988/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0352.0016615/2022-67:
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

25

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI

Jhonatha Magalhães Silva*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1990/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, dia 15 de junho de 2022, na 4ª Vara Criminal de Teresina, em substituição ao
Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1992/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016813/2022-80,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA, titular da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, para atuar na
audiência de custódia de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, referente ao processo nº 0800592-69.2022.8.18.0064, dia 15 de
junho de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1993/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0256907 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0016.0008931/2022-48,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA, matrícula nº 226, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o
Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa BRINOV TECNOLOGIA LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.134.644/0001-40(CONTRATO Nº 17/2022/FMMP/PI - PGA nº 19.21.0016.0008931/2022-48), cujo objeto é a
aquisição de licenças de uso na modalidade assinatura do software Microsoft Project Plano 3 (solução baseada em nuvem) para o Ministério
Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1994/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, de 20 de junho a 03 de julho de 2022, em razão das férias
da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1995/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ESDRAS OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da Promotoria de Justiça de Manoel
Emídio, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, de 20 a 29 de junho de 2022, em razão das
férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1996/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 14 a 21 de junho de 2022, 08(oito) dias de licença para tratamento de saúde aoPromotorde JustiçaJORGE LUIZ COSTA
PESSOA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, 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.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 14/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1997/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de21 a 23 de junhode 2022, 03(três) dias de licença aoPromotorde JustiçaRAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR,
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para tratamento de doençaem pessoa da família, conforme atestado médico, nos termos do
art. 105 da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como o Ato PGJ/PI nº 526/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1998/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 14 a 19de junho de 2022, 06(seis) dias de licença para tratamento de saúde aoPromotorde JustiçaJOÃO BATISTA DE
CASTRO FILHO, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, 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.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 14/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1999/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93 e,
CONSIDERANDOo disposto nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa PGEA nº19.21.0119.0015748/2022-05,
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RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de
JustiçaSINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, 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 usufruídos 16 (dezesseis) dias no período de 18 de julho a 02 de agosto de 2022, ficando 14(quatorze) dias remanescentes para usufruto
em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.3. EDITAIS PGJ 24076
EDITAL PGJ Nº34/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA,torna pública a relação final dos candidatos habilitados que
manifestaram interesse para o ingresso na vaga de estagiário para a Sede das Promotorias deJustiça deUnião - PI, regidos pelo Edital
nº28/2022, de 02 de junho de 2022, publicado no Diário Eletrônico do MPPI Nº 1109, de 03 de junho de 2022.
NÃO HOUVE INTERESSADO.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TERESINA-PI, 15 DE JUNHO DE 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
EDITAL PGJ Nº35/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA,torna pública a relação final dos candidatos habilitados que
manifestaram interesse para o ingresso na vaga de estagiário para a Sede das Promotorias deJustiça deCampo Maior-PI, regidos pelo Edital
nº29/2022, de 02 de junho de 2022, publicado no Diário Eletrônico do MPPI Nº 1109, de 03 de junho de 2022.
NÃO HOUVE INTERESSADO.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TERESINA-PI, 15 DE JUNHO DE 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24049
Portaria Nº39/2022
Procedimento Administrativo- SIMP 000086-111/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo Leão
Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por meio dos Processos SEI nº 19.21.0378.0014927/2022-51 e SEI nº19.21.0378.0015297/2022-52, foi enviada documentação referente
a prestação de contas do exercício de 2020, para que fosse realizada a devida análise.
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 000086-111/2022 a fim de analisar as contas da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO AO
MEIO AMBIENTE E ECOTURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNPAPIdo exercício financeiro de 2020.
Desde logo, que:
a) Autue-se;
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
c) os autos sejam resguardados de maneira sigilosa, para não haver acesso os documentos do BID;
d) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita técnica da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
e) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2020.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
Portaria nº 40/2022 - 25ª PJ/MPPI - Aditivo à Portaria nº 18/2020 - 27ª PJ/MPPI
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 000015-113/2020 - 27ª PJ/MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
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4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, no termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e procedimentos
de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil, excetuadas as fundações
integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou destinação de patrimônio, e
nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) o andamento deste Procedimento Administrativo nº 17/2020 para análise da situação de inadimplência da Fundação Elias João Tajra junto ao
Ministério Público do Estado do Piauí bem como de possível inatividade da instituição;
7) que, após verificação da perícia técnica, constatou-se ausência de funcionamento fundacional bem como inexistência de movimentação
financeira, tendo o representante legal da Entidade manifestado interesse pela extinção administrativa;
RESOLVE: INSTAURAR o Procedimento Administrativo SIMP nº 000015-113/2020, a fim de proceder à extinção administrativa da FUNDAÇÃO
ELIAS JOÃO TAJRA, instituição sem funcionamento há anos, determinando, desde logo:
a) seja feito concluso para decisão;
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI;
d) seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 15 de julho de 2022.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
DECISÃO
Procedimento Administrativo nº 17/2020
SIMP nº 000015-113/2020
Requerente: Fundação Elias João Tajra
Requerido: Ministério Público do Estado do Piauí
EMENTA: DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. FUNDAÇÕES PRIVADAS. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CURADOR DAS FUNDAÇÕES
PRIVADAS. ART. 66 DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO. DESINTERESSE NA
CONTINUIDADE DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 46, III, DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 12/1993. FAVORÁVEL AO CANCELAMENTO DO REGISTRO EM CARTÓRIO.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por da 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, no âmbito de suas atribuições legais para curadoria
das fundações e com fundamento nos arts. 129 da Constituição Federal, 37 da Lei Complementar nº 12/1993 e 66 do Código Civil, bem como no
Ato PGJ nº 666/2017, instaurou o Procedimento Administrativo nº 17/2020 para proceder à extinção extrajudicial da FUNDAÇÃO ELIAS JOÃO
TAJRA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ 23.498.850/0001-67, devidamente representada por RAPHAEL
VELOSO NUNES MARTINS.
I. RELATÓRIO
Os presentes autos foram instaurados através da Portaria n° 18/2020 - 27ª PJ, em 10/03/2020 com o objetivo de analisar a situação de
inadimplência da Fundação Elias João Tajra junto a este Parquet, bem como a possível inatividade da instituição.
Em atendimento ao chamamento público realizado pelo Núcleo Cível, com atribuições para curadoria das fundações e fiscalização das demais
instituições do terceiro setor, foi dada entrada na prestação de contas da aludida instituição, para que, por dever de ofício, fosse distribuída à
apreciação desta Promotoria de Justiça.
Destaca-se que, conforme o Ofício nº 30/2021 - 27ª PJ/MPPI, em 08/02/2021, encaminharam-se os autos do presente procedimento
administrativo à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos, a fim de requisitar a realização de análise contábil da prestação de contas do
exercício financeiro de 2009 a 2018 da Fundação Elias João Tajra, bem como avaliar se a prestação de contas é satisfatória e formalmente
correta.
Em seguida, conforme o Ofício nº 186/2020 - 27ª PJ/MPPI, em 04/11/2020, foi encaminhado à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos o
Relatório de Vistoria Técnica do Serviço Social, documento pertinente ao funcionamento e ao endereço da Fundação Elias João Tajra, a fim de
averiguar se as atividades realizadas estão em conformidade com o que aduz o seu estatuto.
A posteriori, foram apresentados pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos os respectivos Pareceres Técnicos, contendo o relatório
de vistoria técnica e a análise das contas dos anos-base de 2009 a 2018 da Fundação.
De acordo com o Relatório de Vistoria Técnica do Serviço Social, a Fundação em apreço está inativa a 24 (vinte e quatro) anos, de modo que só
realizou atividades específicas a seu objeto de criação nos seus primeiros anos de existência, de forma que não possui patrimônio para sua
manutenção, podendo ser extinta sem prejuízos.
Por sua vez, o Parecer Contábil expõe que a Fundação analisada está inativa desde o ano de 1995 (mil novecentos e noventa e cinco),
demonstrando sua a ausência de patrimônio e movimentação financeira. Logo, conclui-se que a entidade pode ser extinta sem prejuízo social,
não existindo impedimentos contábeis para seu encerramento.
É o relatório. Passo à manifestação.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Sobre as Fundações, cumpre observar que estas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas a partir de um patrimônio destacado pelo
instituidor, com a individualização de bens aptos a integrar o patrimônio, cujo registro se dá através de escritura pública ou testamento, sendo,
portanto, uma instituição criada pela afetação de um patrimônio, acrescido do elemento utilidade pública.
O artigo 66 do Código Civil, é claro ao especificar a atribuição de fiscalização das fundações pelo Ministério Público:
Art. 66. CC Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
Logo, toda e qualquer fundação regularmente constituída sujeita-se à fiscalização do Poder Público, na figura do Parquet, que é o responsável
por apontar as diretrizes para o melhor funcionamento das fundações e para a averiguação da regularidade das contas prestadas perante o
Ministério Público.
Com efeito, a exígua legislação sobre as fundações privadas, aqui incluído sobretudo o Diploma Civilista, possui um esforço de regulação
genérica e determinada a certas hipóteses, como alteração estatutária, deixando a cargo de fragmentos legais e de normativos infralegais,
inclusive interna corporis ao Parquet estadual, o munus para dispor sobre as lacunas que oferecem óbice ao exercício da curadoria ministerial.
Dentre os aludidos fragmentos legais, importante destacar a Lei Complementar Estadual nº 12/1993, quando prevê as atribuições do promotor de
justiça em matéria de fundações:
Art. 46 - São atribuições do Promotor de Justiça em matéria de Fundações:
[...]
III - fiscalizar o funcionamento das fundações, salvaguardando a sua estrutura jurídica e estatutária e promover a extinção nos casos previstos em
lei;
[...]
Vê-se que a lei estadual é firme ao autorizar o Ministério Público a proceder a extinção das fundações sobre as quais exerce a curadoria. Nesse
sentido, o Código de Processo Civil prevê situações em que a excepcionalidade da causa remeterá ao juízo a extinção da fundação, senão
vejamos:
Art. 765. Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando:
I - se tornar ilícito o seu objeto;
Página 8

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1118 Disponibilização: Quarta-feira, 15 de Junho de 2022 Publicação: Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

II - for impossível a sua manutenção;
III - vencer o prazo de sua existência.
Ocorre que as fundações são, antes de tudo, pessoas jurídicas de direito privado, as quais possuem a garantia de livre constituição, organização
e dissolução, respeitados, no caso específico das fundações, os limites impostos pela legislação, mediante o crivo da curadoria ministerial.
Assim, poderão as fundações, quando não presentes as hipóteses do art. 765 do CPC, ser extintas por procedimento extrajudicial sumário, no
qual se faz necessário a convergência de vontades entre os representantes legais e o Parquet, bem como a ausência de prejuízo a terceiros.
No caso concreto, ficou verificado que a Fundação se encontra inoperante, sem movimentação financeira, com a vontade dos representantes
legais em por termo a sua constituição. Outrossim, descartado está a existência de prejuízo a terceiros, vez que a Instituição se contra quite com
o Estado e não detém débitos.
Ademais, o Ato PGJ nº 666/2017, que predispõe sobre a normatização e padronização da prestação de contas anual das Fundações e Entidades
de Interesse Social assim prevê:
Art. 3º As Fundações e/ou Entidades de Interesse Social encaminharão, anualmente, os dados e informações referentes às suas atividades, na
forma de prestação de 2 contas devendo ainda preencher os dados e informações no SICAP - Módulo Coletor, gravando-os posteriormente em
CD-Rom, para remessa à Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização.
No caso em tela, a Fundação Elias João Tajra, como fundação legalmente constituída, é alvo de curadoria pelo Ministério Público, cabendo a
este órgão ministerial fiscalizar a prestação de contas, tomando todas as medidas que se mostrarem cabíveis.
Assim, o Ministério Público solicitou a realização de todas as diligências necessárias para a averiguação das contas prestadas pela Fundação,
com a solicitação de realização de perícia social e contábil, a fim de constatar se o estatuto está sendo respeitado, bem como se as contas
relativas aos exercícios financeiros de 2009 a 2018 estão em conformidade com os ditames legais.
Cabe frisar que, aproveitando o ensejo da apresentação das contas de 2009 a 2018, manifesta-se este promotor por todo o arcabouço
apresentado e submetido à perícia contábil.
Dessa forma, conforme Relatório de Vistoria Técnica, a Perícia Social realizada constatou, sobre a Fundação mencionada, o seguinte:
[...] A Fundação Elias João Tajra foi criada, no ano de 1987, como entidade de natureza civil e sem fins lucrativos, e apresentava o objetivo de
prestar assistência social e educativa a pessoas carentes, idosas, adultas e crianças, existentes no Estado, visando principalmente, a dar-lhes
apoio moral, material, médico, escolar e recreativo. Segundo as informações de seus representantes, essa entidade desenvolveu atividades
somente nos anos iniciais da sua fundação, com ações voltadas a creches, por exemplo, e está, há cerca de 24 anos, sem desenvolver seu
objetivo específico, portanto inativa. Em relação a patrimônio, o representante informou que, durante a existência da referida instituição, não
houve aquisição de bens.
Em continuidade, conforme Parecer Técnico Contábil n° 28/2021, denota-se o seguinte:
Diante do exposto, foi possível constatar que a Fundação se encontra inativa desde 1995, apresentando inexistência de Patrimônio e ausência de
movimentação financeira. Quanto às obrigações (fiscais, trabalhistas e previdenciárias) a mesma não possui débitos ou pendências. Depreendese do Relatório de Inspeção, que a Fundação, em 18/05/2021, realizou-se inspeção virtual pelo aplicativo Teams. Em face do exposto, concluiuse que a entidade supracitada está inativa e poderá ser extinta sem prejuízos aos interesses públicos e sociais, haja vista que não possui
patrimônio necessário à sua manutenção e está, há aproximadamente 24 anos, sem executar suas finalidades estatutárias. Constatamos que as
exigências do Ofício n. º 277/2021 - CAODEC/MPPI, foram adequadamente atendidas. Por essa razão, opinamos no sentido de que a prestação
de contas em tela é satisfatória para sua extinção administrativa e não apresenta nenhum empecilho de ordem contábil para a extinção da
mesma.
Em suma, o procedimento administrativo seguiu a devida tramitação, procedendo-se à análise de prestação de contas, julgadas adequadas à
condição de ausência de efetivo funcionamento. Supervenientemente adveio manifestação pela descontinuidade da pessoa jurídica e respectiva
extinção.
Tendo em vista que a prestação de contas configurou condição suspensiva necessária para que se pudesse tomar qualquer decisão quanto
finalização da fundação, verificam-se atendidas todas as cautelas, sem que haja prejuízo a terceiros, podendo-se, portanto, falar em extinção
extrajudicial.
III. DISPOSITIVO
Ex positis, tendo como base o artigo 66 do Código Civil de 2002, na Lei Complementar Estadual nº 12/1993, no Ato PGJ nº 666/2017, nas
conclusões periciais e nos motivos de fato que tornam inviável a manutenção ociosa de instituições sem fins lucrativos, DECIDO pela EXTINÇÃO
da FUNDAÇÃO ELIAS JOÃO TAJRA, CNPJ 23.498.850/0001-67, com baixa do termo constante no cartório de registro civil de pessoa jurídica
bem como com cancelamento do cadastro na Receita Federal.
Por oportuno, sejam os possíveis bens móveis e imóveis remanescentes destinados a outra fundação congênere, conforme art. 69 do Código
Civil.
Providências:
a) Seja oficiado ao representante da Fundação Elias João Tajra, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis:
a.1) tomar conhecimento do teor desta decisão;
a.2) informar o rol de bens que remanescem;
a.3) apresentar o ato constitutivo da entidade, mencionando em qual cartório da capital ele se encontra.
b) Sejam os possíveis bens remanescentes destinados a fundação congênere, a ser designada pelo Ministério Público, em caso de silêncio do
estatuto.
c) Após as providências acima ou na ausência de bens remanescentes, seja oficiado ao Cartório informado para que proceda à baixa no registro
da pessoa jurídica denominada Fundação Elias João Tajra, CNPJ nº 23.498.850/0001-67;
d) Seja igualmente oficiado à Receita Federal, para comunicar-lhe acerca da extinção da Fundação Elias João Tajra, requerendo a baixa
cadastral.
e) Seja publicada a presente decisão.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP. Publique-se. Arquive-se.
Teresina-PI, 15 de julho de 2022.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
SIMP: 000049-344/2021
PORTARIA N° 41/2022 - 25ª PJ/MPPI
O Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições, com fulcro na Constituição Federal, art. 127, I e
129; Na Lei Comple- mentar n°. 75/93, arts. 6° e 8°; na Lei n°. 8.625/93, arts. 25 e 80; No Código Civil arts. 62 e ss; e na Lei Complementar
Estadual n°. 12/93, art. 46; na Lei Estadual n°. 5.401/2004; Lei da Transparência nº 12.527, de 18/11/2011; Ato PGJ nº 03/2018; Ato PGJ nº
666/2017;
CONSIDERANDO que as Promotorias do Núcleo Cível dever de zelar pelo bom funcionamento das Fundações e Entidades de Interesse Social
sob sua fiscalização;
CONSIDERANDOque o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento de apuração dos fatos que ensejaram a instauração do procedimento administrativo SIMP
nº 000049-344/2021;
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CONSIDERANDO que o prazo o Procedimento Administrativo expirou, sem contudo a SEADPREV ter demonstrado as providências adotadas
por tal órgão acerca de suposto desvio de funções de funcionários do setor do Espaço Cidadão no Shopping Rio Poty;
CONSIDERANDOa possibilidade de prorrogação do prazo do Procedimento Administrativo;
RESOLVE: Prorrogar por mais 1 (um) ano o prazo do presente Procedimento Administrativo.
Cumpra-se. Publique-se. Registre-se no SIMP.
Teresina, 15 de junho de 2022.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

2.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO 24052
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 18/2021 - SIMP 000657-240/2019.
Vistos em Correição.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o fito de apurar prática de ato de improbidade administrativa pelo ex-gestor da
Câmara Municipal de Assunção do Piauí, Antônio David Mendes Morais, por ter requerido contratação de reforma do prédio da Câmara
Municipal em 2017 e supostamente não ter cumprido os ditames legais e técnicos exigidos em lei.
Alega, o reclamante (atual Presidente da Câmara Municipal de Assunção do Piauí), que o ex-gestor gastou com a reforma do prédio da
Câmara Municipal o valor de R$ 14.957,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e sete reais), sem o devido procedimento
administrativo.
Quando da conversão do procedimento preparatório neste inquérito civil, este Órgão Ministerial determinou fosse oficiada a Câmara de
Vereadores de Assunção do Piauí para que, no prazo 15 (quinze) dias, remetesse a esta Promotoria de Justiça cópia integral de
eventual procedimento licitatório ou de dispensa de licitação que resultou na contratação da empresa Serv Bem Serviços de Limpeza
Ltda, bem como cópia de todos os empenhos e/ou pagamentos realizados em favor da mencionada empresa. Determinou ainda que
fosse oficiada a empresa Serv Serviços de Limpeza Ltda para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse manifestação escrita e
documental acerca da representação formulada pelo atual presidente da Câmara de Assunção do Piauí.
Todavia, ambas respostas foram negativas. A primeira, por ausência de manifestação da Câmara (ID nº 33415556); a segunda, devido
não se ter conseguido contatar a empresa, bem como verificou-se, após consulta ao site da Receita Federal, que o CNPJ da referida
empresa se encontra baixado (ID nº 33307799).
Então, fizeram-se conclusos os autos para esta Promotoria.
Eis 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, 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 se cinge a apurar possível ato de improbidade pelo exgestor da Câmara Municipal de Assunção do Piauí, Antônio David Mendes Morais, por ter requerido contratação de reforma do prédio
da Câmara Municipal em 2017 e supostamente não ter cumprido os ditames legais e técnicos exigidos em lei.
A saber, para caracterização do ato improbo do agente público, se deve avaliar a voluntariedade da ação do gestor municipal, pois, como orienta
a jurisprudência, deve haver dolo, ao menos genérico, do administrador em tal omissão de atualizar e dar publicidade às informações oficiais, a
fim de caracterizar a improbidade.
Não se afere a existência de dolo ou culpa a configurar o ato de improbidade praticado pelo ex-gestor da Câmara, porquanto não resta
demonstrada a intenção do mesmo de frustrar a Lei de Licitações, tampouco a Lei de Improbidade (artigo 11 da LIA), notadamente por não estar
o preço contratado em discrepância com os praticados pelo mercado, além da efetiva prestação dos serviços contratados.
Coadunando com o entendimento acima, segue a Súmula nº 07 do egrégio Conselho Superior do MPPI, verbis:
ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO CONFIGUREM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Homologase o arquivamento de procedimento que tenha por objeto apurar irregularidades meramente formais que não configurem improbidades
administrativas.
Destarte, padece de cogência prolongar a investigação ministerial que se estende (deste setembro de 2019) estando com o seu objeto esgotado
e com resolutividade da conduta, causando aumento do acervo procedimental desta PJ.
Ademais, importante frisar que chegou ao conhecimento deste órgão ministerial, que o investigado Antonio David Mendes Morais faleceu em
22/04/2021, na cidade de Teresina-PI, por complicações do Covid- 19. Fato esse, confirmado pela certidão de óbito juntada pelo Cartório
Extrajudicial de São Miguel do Tapuio-PI no procedimento registrado no SIMP sob nº 000297-240/2021, ID nº 33848608.
Assim sendo, considerando que os autos não revelam indícios mínimos da prática de irregularidade/improbidade e com fundamento no
art. 107, I do Código Penal c/c art. 62 do Código de Processo Penal que extingue a punibilidade pela morte do agente, determina-se,
com arrimo no art. 10 da Resolução nº 23/2007 do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, devendo a presente
decisão ser submetida ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº
7.347/85, e 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP; e determino ainda as seguintes diligências:
a) cientifique-se o interessado, para os fins do art. 10, §1° e §3º, da Resolução n° 23/2007;
b) a juntada da certidão de óbito constante no procedimento de nº 000297-240/2021, ID nº 33848608;
c) registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias de forma eletrônica, conforme Resolução n° 23/2007.
Para efeitos de dar publicidade a esta decisão, determino a publicação da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário
Oficial Eletrônico DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três dias), SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao
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Conselho Superior do Ministério Público (art. 9, §1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, homologada a presente decisão pelo CSMP, arquive-se com baixa e registros necessários.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 16 de Maio de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

2.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE 24053
PORTARIA Nº 31/2022
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 22/2022, com o objetivo de analisar as condições estruturais e operacionais do Conselho Tutelar de
Marcos Parente/PI, assim como adotar as medidas necessárias para a correção de possíveis irregularidades verificadas no referido órgão.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de Marcos Parente/PI, no uso das atribuições previstas nos
artigos 127 e 129, II da Constituição Federal; artigo 201, inciso VIII da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 38, da
Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado incumbida da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO as disposições constantes nos artigos 1º, 4º e 201, todos da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem
como no art. 227, da Constituição Federal, que asseguram à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação, por parte da
família, da sociedade e do Poder Público, de todos os direitos fundamentais garantidos na própria Constituição Federal e no ECA;
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público, por força do art. 201, VIII e XI da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis, bem como inspecionar o bom funcionamento dos Conselhos Tutelares adotando as medidas necessárias a correção de
irregularidades porventura verificadas;
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incs. VIII e XI, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de atendimento;
CONSIDERANDO que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes ao ser humano, sem prejuízo da proteção
integral de que trata a Lei n° 8.069/90, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 86 da Lei n°. 8.069/90;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 131 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que o Município deve guarnecer o Conselho Tutelar de meios dignos de trabalho, assegurando-lhe uma estrutura adequada
ao seu bom funcionamento, e que na Lei Orçamentária Municipal deverá constar previsão de recursos necessários ao funcionamento do
Conselho Tutelar, nos termos do artigo 134 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a sede do Conselho Tutelar deve oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das
atribuições dos conselheiros, assim como o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo: placa indicativa da sede do Conselho, sala
reservada para o atendimento e recepção ao público, sala reservada para o atendimento dos casos, sala reservada para os serviços
administrativos e sala reservada para os Conselheiros Tutelares, de modo a possibilitar atendimentos simultâneos, evitando prejuízos à imagem e
à intimidade das crianças e adolescentes atendidos;
CONSIDERANDO que, em vistoria realizada no dia 12 de maio de 2022 na sede do Conselho Tutelar do Município de Marcos Parente/PI,
constatou-se que o órgão possui alguns problemas estruturais e operacionais (conforme Relatório de Inspeção), como por exemplo, ausência de
transporte próprio, a sede não apresenta identificação externa, não possui extintores de incêndio, não conta com equipe interdisciplinar própria,
dentre outros, que prejudicam o bom funcionamento do órgão e dificultam o atendimento às finalidades a que se destina;
CONSIDERANDO que é de responsabilidade do Poder Executivo, ainda, garantir quadro de equipe administrativa permanente e com perfil
adequado às especificidades das atribuições exercidas pelo Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições (art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017);
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo n° 22/2022 para fins de análise das condições estruturais e operacionais, e o acompanhamento do
correto funcionamento do Conselho Tutelar de Marcos Parente/PI, determinando, desde logo, as seguintes providências:
I) Registre-seem livro próprio a autuação desta Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, nos termos do art. 9º da
Resolução CNMP nº 174/2017;
II) A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), bem como,
remessa 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;
III) A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do
Adolescente - CAODIJ;
IV) A notificação do Município de Marcos Parente/PI e do Conselho Tutelar para comunicar a instauração desse procedimento;
V) A expedição de Recomendação Administrativa ao Município de Marcos Parente/PI, a fim de que adote as medidas necessárias para permitir o
adequado desempenho das atribuições e o bom funcionamento do Conselho Tutelar.
Nomeia-se a Assessora Ministerial Anália Rocha e Silva Paes Landim para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Administrativo.
Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos para deliberações.
Marcos Parente, 08 de junho de 2022.
Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago
Promotora de Justiça

2.4. 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA

24054

PROTOCOLO SIMP Nº 000052-027/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
- RELATÓRIO
Trata-se de Notícia de Fato nº 14/2021 (SIMP: 000052-027/2021), instaurada originalmente pela 12° Promotoria de Justiça de Teresina, a fim de
apurar a vacinação de servidores da SESAPI pelo próprio órgão, caracterizando suposta violação ao Plano Nacional de Imunização contra
COVID19.
Com efeito, foi solicitado informações à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, esta prestou os devidos esclarecimentos (ID: 33594248),
conforme excerto abaixo:
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Em resposta ao Oficio 12ª PJ N 619/2021 venho me manifestar sobre as indagações inerentes à vacinação de profissionais de saúde desta
SESAPI.
Inicialmente cabe esclarecer que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, expediu o OFICIO CIRCULAR N
57/2021/SVS/MS, onde traz as orientações técnicas de vacinação do grupo prioritário "Trabalhadores da Saúde" da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Covid-19.
No referido documento, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) informa que: "Considera-se trabalhadores da
saúde a serem vacinados na campanha os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e
gestãoàsaúde;..." Ainda, no suscitado documento, a CGPNI recomenda que todos os trabalhadores da saúde dos estabelecimentos de
assistência, vigilância à saúde, regulação e gestãoàsaúdeserão contemplados com a vacinação.
Dessa forma, os trabalhadores da SESAPI estão englobados dentre aqueles que participam da gestão da saúde no âmbito estadual, estando
trabalhando presencialmente em todas as atividades que envolvem a gestão da saúde, trabalhando na linha de frente ao enfretamento da
pandemia no âmbito da gestão. Uma vez que são esses trabalhadores essenciais à manutenção da máquina administrativa da saúde, que
envolve procedimentos de aquisição, distribuição, manutenção de bens e equipamentos vinculados não só as ações COVID, mas a todas as
outras que não podem ser paralisadas.
Quanto a questão da vacinação dos trabalhadores pela SESAPI, referido procedimento fora realizado pelo Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador - CEREST, com inscrição no CNES sob o nº 3363899, que o habilita para a realização de procedimentos de imunização, ou seja, o
mesmo possui a mesma competência que os serviços municipais no que tange a execução de procedimentos de vacinação, inclusive, sendo apto
a inserir no SISPNI os dados dos trabalhadores da saúde por ele vacinados.
Em sendo o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST o órgão que acompanha a saúde do trabalhador, este também é
competente, nessa situação de emergência, para realização de imunização de trabalhadores da saúde que atuam no âmbito do Estado.
Com relação à documentação solicitada, vai em anexo, planilha contendo todos os dados inerentes à vacinação realizada.
Em seguida, apesar da investigação dar-se em face da Secretaria Estadual de Saúde, em razão da atuação específica da 12ª Promotoria de
Justiça na tutela de interesse difuso (saúde), os autos foram encaminhados para as Promotorias de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias
de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa para tomada das providências cabíveis.
É, no essencial, o relatório.
- FUNDAMENTAÇÃO
Em análise minuciosa dos autos, extrai-se da resposta da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e dos documentos apresentados, inexistir
irregularidade (ID: 33594248). A Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), considera trabalhadores da saúde a serem
vacinados na campanha os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestãoàsaúde.A
CGPNI recomenda que todos os trabalhadores da saúde dos estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde
serão contemplados com a vacinação.
Dessa forma, os servidores da SESAPI estão englobados dentre aqueles que participam da gestão da saúde no âmbito estadual, estando
trabalhando presencialmente em todas as atividades que envolvem a gestão da saúde, trabalhando na linha de frente ao enfretamento da
pandemia no âmbito da gestão.
Dessa forma, em primeira análise, a SESAPI seguiu os planos nacional de imunização, não sendo possível verificar a imunização de profissionais
que não sejam da área da saúde.
Com isso, neste momento, vislumbra-se regularidade na atuação da SESAPI na imunização da Covid-19. Assim, inexiste irregularidade a ser
apurada.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
- CONCLUSÃO
Por todo o exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174, de
4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Determina-se à Secretaria deste Órgão de Execução que:
- Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;
- Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí;
- Encaminhe-se cópia da presente decisão, por e-mail, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
- CACOP.
Registre-se no SIMP.
Após, arquivem-se os autos.
Teresina, 14 de junho de 2022.
EDILSOM FARIAS
PromotordeJustiça

2.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ24055
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022SIMP 000317-177/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, no uso de
suas atribuições constitucionais, e ainda considerando o objeto do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) Nº 23/2022, vem tornar público o
PRESENTE EDITAL, com a finalidade de comunicar a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 06/07/2022, às 10h00,
no auditório da Câmara Municipal de Valença do Piauí, localizada na Praça José Martins, nº 106, bairro Centro, Valença do Piauí, visando, em
síntese, elucidar aos munícipes os objetivos do Procon Itinerante, bem como aqueles advindos de sua municipalização.
Valença do Piauí/PI, EM DATA REFERIDA NA ASSINATURA ELETRÔNICA.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça

2.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO 24056
PORTARIA Nº 47/2022
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar execução, pelo Estado do Piauí, ao débito imputado pelo TCE/PI no Acórdão nº 802/2021, ao Sr.
Numas Pereira Porto (ex-Prefeito do Município de Arraial), no valor atualizado até 05/08/2021, de R$ 105.325,40, tendo em vista as
irregularidades detectadas na Prestação de Contas do Convênio nº 124/2010 celebrado com o Município de Arraial e SEDUC.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei
n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Página 12

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1118 Disponibilização: Quarta-feira, 15 de Junho de 2022 Publicação: Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

CONSIDERANDO que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDOque a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades
não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDOoOfício nº 871/2022 encaminhado via SEI a esta Promotoria de Justiça oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com
cópia do Acórdão nº 802/2021, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial (TC Nº 000924/2020) relativa à apuração da prestação de
contas do Convênio nº 124/2010, celebrado entre a Secretaria de Educação do Estado do Piauí e o Município de Arraial/PI;
CONSIDERANDO que foi imputado débito ao Sr. Numas Pereira Porto (ex-Prefeito do Município de Arraial), no valor atualizado até 05/08/2021,
de R$ 105.325,40 (peça 48), tendo em vista as irregularidades detectadas na Prestação de Contas do Convênio;
CONSIDERANDO que a Lei nº 14.230/2021 modificou consideravelmente a LIA (Lei nº 8429/92) e dentre as várias alterações, trouxe novos
prazos prescricionais, estabelecendo o novel artigo 23: 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)
CONSIDERANDO que o fato ocorreu entre os anos de 2009 a 2012 e por isso, não há que se falar em averiguar conduta improba, haja vista a
ocorrência de prescrição;
CONSIDERANDO que a Súmula 04 do CSMP/MPPI dispõe que o órgão do MPE fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando
houver imputação de débito por dano ao erário em acórdão condenatório do TCE/PI, devendo tão somente acompanhar a execução do título
executivo que imputou o débito (acórdão condenatório do TCE/PI);
CONSIDERANDO o entendimento do STF de que o Ministério Público não possui legitimidade para o ajuizamento de execução, cabendo ao ente
interessado a judicialização, uma vez que este é o titular do crédito (RE 691689 MA);
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim de Acompanhar e fiscalizar execução, pelo Estado do Piauí, ao débito imputado
pelo TCE/PI no Acórdão nº 802/2021, ao Sr. Numas Pereira Porto (ex-Prefeito do Município de Arraial), no valor atualizado até
05/08/2021, de R$ 105.325,40, tendo em vista as irregularidades detectadas na Prestação de Contas do Convênio nº 124/2010 celebrado
com o Município de Arraial e SEDUC, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e ao CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí e para a Secretaria Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
publicação da presente Portaria no Diário do Ministério Público;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Floriano/PI, 03 de junho de 2022.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
(Portaria PGJ/Pi Nº 1271/2022)
PORTARIA Nº 46/2022
Objeto:averiguardescumprimentosaosdireitosdoConsumidorpeloFornecedorPOSTOTREVO,soboCNPJ04.805.601/000122,noqueserefereacondutaautuadanoartigo19doCDCporcomercializarcombustívelcombombacontendoerrodemediçãosuperioraoerromá
ximopermitido.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e constitucionais,
especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e art. 10 do Ato Conjunto
PGJ/Procon nº 004/2020, e
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI, tem entre suas atribuições, a de instaurar procedimentos administrativos e
aplicar as sanções administrativas cabíveis, por meio de suas autoridades administrativas, ou seja, dos Promotores de Justiça de Defesa do
Consumidor, nos termos do Art. 19 da Lei Complementar nº 36/20041, e do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020;
CONSIDERANDO que é dever-poder do Ministério Público zelar para que os Poderes Públicos e seus prepostos respeitem os direitos
constitucionalmente protegidos e instituídos, dentre estes o de propriedade (Art. 5º, da CRFB) e de defesa do consumidor (art. 170, V, da CRFB),
dentre outras coisas;
CONSIDERANDO que as normas do Código de Defesa do Consumidor -CDC -são de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 1º,
da Lei Federal nº 8078/90;
CONSIDERANDO que é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, insculpido no art. 4º, inciso I, do CDC, o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
CONSIDERANDOque segundo o art. 6º, inciso I, são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
CONSIDERANDO a necessidade do tratamento coletivo, visto o dano causado à coletividade, conforme o art. 81 do Código de Defesa do
Consumidor;
CONSIDERANDOo aporte nesta Promotoria do AUTO DE INFRAÇÃO nº 3577/2022- PROCON/MPPI, no qual noticia a comercialização de
combustível com bomba contendo erro de medição superior ao erro máximo permitido por parte do estabelecimento Posto Trevo, situado no
município de Floriano/PI.
CONSIDERANDOser, na forma do Art. 19, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que os
fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária,
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - o abatimento proporcional do preço; II - complementação do peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; IV - a restituição imediata da quantia paga,
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
CONSIDERANDO a necessidade de abertura de processo administrativo no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI para a apuração
da prática de infrações administrativas às normas de defesa do consumidor;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do Art. 10, III do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020, Resolução 174/2017, do
CNMP e demais legislação pertinente, emdesfavordo fornecedor, Nome Empresarial POSTO TREVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
04.805.601/0001-22, situadona Avenida Dirceu Arcoverde, nº 500, Município de Floriano/PI, a fim de
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averiguardescumprimentosaosdireitosdoConsumidorpeloFornecedorPOSTOTREVO,soboCNPJ04.805.601/0001-22, no que se refere a
c o n d u t a
a u t u a d a
n o
a r t i g o
1 9
d o
C D C
p o r
comercializarcombustívelcombombacontendoerrodemediçãosuperioraoerromáximopermitido, determinando as seguintes providências:
Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à SecretariaGeral/MPPI, para fins de publicação no Diário Eletrônico Oficial, bem como ao CSMP/MPPI e PROCON/MPPI para fins de conhecimento,
devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 10 de Junho de 2022.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça (Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)

2.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA 24057
Procedimento Administrativo n. 51/2019 - SIMP n. 000792-267/2019
DECISÃODEARQUIVAMENTO
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
Justiçade
EsperantinaPIrespondendocumulativamentepelaPromotoriadeJustiçadePaulistana-PI1.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 67-189/2019
DECISÃODEARQUIVAMENTO
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 queensejeintervençãoministerial.
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-seascertificaçõesnecessárias.
Encaminhe-sea 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.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
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Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000093-189/2016
DECISÃODEARQUIVAMENTO
INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO.
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 lapsotemporalrazoávelparaaconclusãoordináriadeinvestigaçãoministerialporprocedimentoadministrativo, 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 concluídono prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogáveluma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido
àrevisãodainstânciacompetentedoórgãoministerial,conformedispuserarespectivaleiorgânica. (IncluídopelaLeinº14.230,de2021)
§ 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. AjurisprudênciadoSTJ, em matéria de improbidade administrativa, tem
sidosensívelaosprincípiosdoDireitoAdministrativoSancionador,comosevêinúmerosjulgadosdoSTJ,destacando-se este julgamento
paradigmático:
"O
direitoadministrativo
sancionador
está
adstrito
aos
princípiosdalegalidadeedatipicidade,comoconsectáriosdasgarantias constitucionais", no qual cita nossa
doutrina:Osório,FábioMedina.Teoriadaimprobidadeadministrativa:mágestãopública:corrupção:ineficiência (p. 300). (RESP 87.360-SP,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17 de junho de 2008.
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Outrossim, no momento atual, foi expressamente incorporado ao sistema jurídico brasileiro com o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de
Improbidade:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como
forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos
em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)
Sendo assim, considerando o caráter de direito sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a lei posterior deverá retroagir quando mais
benéfica.
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, expeçamseascertificaçõesnecessárias.
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.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 97-188/2016 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
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.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 111-188/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 111-188/2021, instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para apurar notícia de situação de
negligência do idoso João, residente no Município de Jacobina do Piauí-PI
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, oficiou-se CRAS de Jacobina do Piauí-PI, para que averiguasse a situação narrada.
Em resposta, o referido órgão afirmou que a renda dele do assistido do BPC- LOAS de sua genitora, recebe os suprimentos necessários, as
medicações apresentadas pelos médicos especialistas, pois o mesmo possui o transtorno bipolar. O centro de referência informou ainda que
permanecerá acompanhando a família, enquadrando-os no sistema multiprofissional.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Opino.
O presente feito trata da apreciação de direito individual indisponível. Tal categoria de direitos não permite a discricionariedade do seu detentor
em usufruí-la.
O Ministério Público, pelo seu dever constitucional, deve defender estes direitos, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias
para tanto. Ao se deparar com casos que se encontrem na categoria de direitos individuais indisponíveis, esta que
enquadra os direitos sociais assistenciais, de segunda dimensão, é necessária uma atuação ministerial voltada ao cumprimento do seu dever
constitucional.
A Magna Carta de 1988, e demais legislações complementares, arquitetaram a construção de um Estado brasileiro de prestação positiva, onde o
Poder Público, através dos órgãos estatais, tem o dever de agir de forma que seja cumprido o seu dever constitucional de garantia da justiça
social. Este agir estatal positivo, visando a garantia e a efetivação dos direitos constitucionais e infraconstitucionais, se processa mediante
aplicação de políticas públicas.
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas".
Jenkins (1978), assim entende:
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[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...].
Nesse mesmo sentido, FRISCHEISEN (2000, p. 80):
As políticas públicas, nesse sentido, devem ser compreendidas como as ações que buscam dar executoriedade à lei, ou seja, "aquelas ações
voltadas para a concretização da ordem social, que visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis
decorrentes dos ditames constitucionais".
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social. Dessa forma, é patente que
o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita da Constituição, não
podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência constitucional do ente
federado. Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sociofamiliar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de
modo a assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos no
cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos
poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância aoprincípio da separação dos poderes, a implementação
depolíticaspúblicaspeloPoderJudiciário,impõeacomprovação da inércia e da omissão injustificada doPoder Público - Se há provas de
que o Hospital Municipal é o único localizado em uma macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta) municípios, no eixo de três grandes
rodovias e que atende urgência e emergência apenas do SUS, não se pode impor decisão judicial de implementação de políticas públicas, de
efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento dos próprios munícipes da região, em evidente dano inverso, diante da ausência de
análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e técnicos que justifiquem a internação de urgência. (grifo nosso) (TJ-MG - AC:
10105150130869002 MG, Relator:
Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial, assim agindo em parceria com os órgãos da assistência social. Ou mesmo, quando é necessária a
responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Ademais, a Nota Técnica n. 02/2016, do Ministério de Desenvolvimento Social, a qual trata da relação do Sistema Único de Assistência Social
com os Sistemas da Justiça, assim dispõe:
A Política de Assistência Social tem como eixos estruturantes a matricialidade sociofamiliar, que visa garantir a proteção às famílias e aos
indivíduos considerando o contexto de vida - aspectos socioeconômicos, políticos, culturais e ambientais; e a territorialização, identificando as
desproteções, as vulnerabilidades, os riscos sociais, as dinâmicas e as potencialidades no território.
AorganizaçãodaofertadosserviçossocioassistenciaiséresponsabilidadedoPoderExecutivo, por meio dos órgãos gestores da Política
deAssistência Social nos municípios e Distrito Federal, enosestadosquandosetratardaofertadeserviçosregionalizados. Ressalta-se que
outro eixo estruturante do SUAS é a intersetorialidade, isto é, faz-se necessário que os órgãos gestores promovam a integração e a articulação
da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais e a relação 3 interinstitucional com os órgãos da Sistema de Justiça. (...)
Quando os órgãos do Sistema de Justiça tomam conhecimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal,
por violação de direitos, e aciona a rede socioassistencial, a resposta qualificada da Política de Assistência Social se dá pela inserção desses
usuários no conjunto de suas proteções. Como já dito, o fluxo de atendimento desses
casos deverá ser estabelecido junto ao órgão gestor daAssistênciaSocial,quemtemacompetênciaparaanalisar e propor os
encaminhamentos mais adequadosàsespecificidades das situações identificadas narededeserviçosesuas
respectivasunidadesnoterritório.
Nesse sentido, é recomendável que os órgãos do Sistema de Justiça dialoguem previamente com o órgão gestor da assistência social e evitem
determinar quaisquer providências diretamente à rede socioassistencial sem o cumprimento desse fluxo. (grifo nosso)
Maciçamente, as ocorrências chegadas a esta Promotoria de Justiça dizem respeito a matéria definida à superação de situação de risco e/ou
vulnerabilidade, as quais são abarcadas pelas políticas públicas oferecidas pelas unidades federadas.
Assim sendo, é dever do Órgão Ministerial, ao deparar-se com tais situações, mobilizar a rede pública de proteção, a fim de que dê efetivo
cumprimento ao seu dever constitucional. Após a atuação dos profissionais multidisciplinares, persistindo situação de violação de direitos,
intervirá o Órgão Ministerial, de forma subsidiária.
Assim procedendo, o Órgão Ministerial atua efetivamente em garantir o cumprimento do seu dever constitucional, mobilizando o Poder Público
para promover a execução das políticas públicas de proteção social, ao tempo que age para coibir os ilícitos penais que se mostram, com a
requisição de instauração de inquérito policial, protegendo integralmente a figura do assistido, com a mobilização de toda a rede estatal de defesa
do indivíduo e do direito.
Por estas razões, promovo o arquivamento do presente feito,vez que esta Promotoria de Justiça adotou todas as medidas necessárias para a
proteção do indivíduo na sua esfera fática e jurídica, com oacionamentode todos os órgãos com
atributo para dar efetiva resolução ao caso em apreço (CT, CREAS, CRAS, Assistência Social e CAPS-AD). Resta, portanto, aguardar a
execução das medidas assistências adequadas pelos órgãos responsáveis, podendo o presente feito ser desarquivado, a qualquer tempo, caso
se constate que o Poder Executivo quedou-se omisso.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Encaminhe-se a presente decisão ao CRAS de Jacobina do Piauí-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, 11 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
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1 Portaria PGJ nº 3134/2021
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000111-189/2016 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO.
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 000111-189/2016, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para apurar possível ato
de improbidade administrativa, em razão do julgamento irregular das contas do Chefe do Poder Executivo de Queimada Nova-PI, relativas ao ano
de 2010.
Documentação inicial juntada aos autos eletrônicos.
Ofício de ID nº 4529934 - pág. 15, solicitando ao TCE-PI o encaminhamento de documentação relativa ao Processo TCE nº 014827/2011.
Resposta do TCE-PI carreada ao ID nº 4529934 - 18/20.
Notificação de ID nº 4529934 - pág. 23, determinando a manifestação do requerido acerca dos fatos noticiados.
Portaria de Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil colacionada no ID nº 4529934 - pág. 28/29.
Resposta do requerido carreada no ID nº 4529934 - pág. 30/35.
Despacho de ID nº 4529935 - pág. 07, determinando a prorrogação do procedimento e as certificações necessárias.
Despacho de ID nº 4529935 - pág. 11, determinando a prorrogação do procedimento e a realização de pesquisa junto ao sítio eletrônico do TCEPI.
Portaria de prorrogação do procedimento (ID nº 4529935 - pág. 12).
Documentação oriunda do TCE-PI juntada ao ID nº 4529935 - pág. 15/28.
Certidão de ID nº 4529944 informando a digitalização do procedimento.
Investigação instaurada para apurar conduta perpetrada em idos de 2010, sem confirmação fática ou documental até a presente data dos
indícios de sua instauração.
É, em sua concisão possível, o relatório. Passo a decidir.
Considerando o lapso temporal decorrido, faz-se necessário analisar a ocorrência de eventual prescrição.
Preleciona Luís Roberto Barroso (2001) que "num Estado democrático de direito, a ordem jurídica gravita em torno de dois valores essenciais: a
segurança e a justiça". Para a garantia dos mecanismos acima, a prescrição se destaca como figura fundamental para concretizar a segurança
jurídica, uma vez que, ao estabilizar as situações jurídicas e as expectativas normativas da sociedade com o transcurso de tempo, evita que os
jurisdicionados fiquem expostos a inseguranças ou incertezas perpétuas. Em outras palavras, a segurança jurídica visa a estabilizar as relações
jurídicas no tempo.
Neste cenário, temos que a Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) antes da recente alteração realizada pela Lei nº
14.230/2021, tratava da prescrição de atos de improbidade administrativa com base no sujeito ativo, por exemplo: para cargos eletivos, o prazo
para ajuizamento da ação era de cinco anos após o término do mandato.
Vejamos a antiga redação:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
- até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
- até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do
art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) Grifei.
No entanto, a Lei nº 14.230/2021 modificou consideravelmente a LIA (Lei nº 8429/92) e dentre as várias alterações, trouxe novos prazos
prescricionais, estabelecendo o novel artigo 23:
Art.
23.
A
ação
para
a
aplicação
das
sanções
previstas
nesta
Lei
prescreve
em
8(oito)anos,contadosapartirdaocorrênciadofatoou,nocasodeinfraçõespermanentes,dodiaemquecessouapermanência. (Redação dada
pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) III - (revogado). (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo
prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo,
esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (...)
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma
sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
- pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de
improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendemse aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021
§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte
interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos
referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).
Consabido que a prescrição é um direito legítimo do cidadão, a qual se torna instrumento de defesa em face do direito sancionador.
A adoção dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no âmbito da improbidade já é tema da jurisprudência do STJ há
considerável tempo, como exemplo cito o julgado abaixo:
[2] Sustentamos, desde longa data, que o Direito Administrativo Sancionador rege as ações de improbidade. Veja-se artigo publicado na Revista
de Administración Pública (RAP) da Espanha 149, em 1999, nosso trabalho pioneiro nesta matéria, quando introduzimos no Brasil um novo
conceito de sanção administrativa, que permitiu o alargamento do regime do direito administrativo sancionador para o campo das ações de
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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. AjurisprudênciadoSTJ, em matéria de improbidade administrativa, tem
sidosensívelaosprincípiosdoDireitoAdministrativo
Sancionador, como se vê inúmeros julgados do STJ, destacando-se este julgamento paradigmático: "O direito administrativo sancionador está
adstrito aos princípios da legalidade e da tipicidade, como consectários das garantias constitucionais", no qual cita nossa doutrina: Osório, Fábio
Medina. Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública: corrupção: ineficiência (p. 300). (RESP 87.360-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 17 de junho de 2008.
Outrossim, no momento atual, foi expressamente incorporado ao sistema jurídico brasileiro com o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de
Improbidade:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos
em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com
fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído
pela Lei nº 14.230, de 2021)
Sendo assim, considerando o caráter de direito sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a lei posterior deverá retroagir quando mais
benéfica.
Deste modo, verificando que os fatos investigados ocorreram no ano de 2010, já decorridos 12 (doze) anos de sua prática, aplica-se o fenômeno
da prescrição, portanto, não há justa causa para continuidade do procedimento investigatório (InquéritoCivil).
Noutro giro, o comando constitucional insculpido no art. 37, §5°, da Constituição Federal, estabelece a imprescritibilidade para as ações de
ressarcimento de dano ao erário.
A par disso, o Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação civil pública tendo por objeto o ressarcimento do dano ao erário provocado pelo
ato ímprobo doloso do gestor responsável, como reiteradamente vem decidindo os tribunais superiores.
Para a judicialização, no entanto, resta indispensável visualizar e mensurar o dano patrimonial ao erário. Embora pareça simples, essa missão,
na realidade, traz grandes desafios às Promotorias de Justiça que lidam com a matéria, tais como a falta de contemporaneidade do ato lesivo ao
patrimônio público e a dependência à análise da perícia contábil da Instituição ministerial, sem olvidar dos prazos peremptórios elencados nas
Resoluções 23 e 174, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e da observância ao princípio constitucional da razoável duração do
processo (Art. 5º, LXXVIII, CF/88).
Paralelo a isso, é de conhecimento notório que muitas das irregularidades administrativas qualificadas apuradas em ICP ou PP são também
objeto de processo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), a exemplo do processo de prestação de contas, de
tomada de contas, de tomada de contas especial, de inspeção, de auditoria e de denúncia (Art. 104, da Lei Estadual 5.888/2009 - Regimento
Interno do TCE/PI).
No seio desses procedimentos, e sob a égide do Processo de Julgamento de Contas de Gestão, o TCE/PI definirá responsabilidades dos
gestores, ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos, imputando-lhes débito caso verificado dano ao
erário. Vejamos o teor do artigo 127, do RI do TCE/PI:
"Art. 127. A decisão que resulte em aplicação de multa ou imputação de débito quantificará os valores, bem como identificará e qualificará os
responsáveis pelo ressarcimento de prejuízos causados ao erário, atribuindo-se, ainda, a responsabilidade solidária ou subsidiária, quando
cabível.
Parágrafo único. No caso de decisão ilíquida, far-se-á a liquidação na forma estabelecida no Regimento Interno, cabendo ao Relator a condução
e decisão da fase de liquidação do julgado."
Portanto, imputando débito, isto é, identificando desfalque ao patrimônio público (dano ao erário), o TCE/PI, respaldado em relatórios técnicos de
lavra dos auditores da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou da DFAE (Diretoria de Fiscalização da Administração
Estadual), quantificará valores e identificará responsáveis pelo dano ao erário, tornando o acórdão título executivo extrajudicial, passível,
portanto, de execução judicial.
Desse modo, desnecessário o esforço ministerial para identificar e calcular dano ao erário quando acórdão condenatório do TCE/PI já liquidou a
quantia da lesão e pontuou o gestor responsável. Portanto, nada obsta, juridicamente, e respeitada a independência funcional do membro, que o
MPPI acompanhe os números da imputação do débito que consta do acórdão da Corte de Contas, abrindo mão de tempo e de gastos públicos
dispensáveis, e primando pela celeridade e resolutividade do ICP.
Dispõe o artigo 121, da Lei Orgânica do E. TCE/PI:
Art. 121. Ao julgar as contas dos administradores e demais responsáveis citados no art. 66, desta Lei, o Tribunal decidirá seestas são
r e g u l a r e s ,
r e g u l a r e s
c o m
r e s s a l v a
o u
i r r e g u l a r e s
edefiniráaresponsabilidadedosgestores,ordenadoresdedespesasedemaisresponsáveisporbens,dinheirosevalorespúblicos.
Art. 122. As contas serão julgadas:
- regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como o alcance das metas e objetivos propostos nos instrumentos de planejamento
governamental;
- regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário.
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-seascertificaçõesnecessárias.
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, 10 de fevereiro de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
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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 121-188/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 121-188/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para acompanhar as
ações do Município de Paulistana -PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi expedida a Recomendação Administrativa nº 003/2021, para que o Gestor Municipal adote as
medidas necessárias para garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação.
Ofício nº 217/2021-MPPI-PJP expedido à Secretaria Municipal de Saúde de Paulistana-PI, solicitando informações acerca do quantitativo de
doses de vacina recebidas, cronograma de vacinação e controle e rastreabilidade das vacinas.
Resposta da municipalidade colacionada.
Despacho determinando a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Paulistana-PI, para que encaminhe periodicamente
atualização acerca da vacinação no Município.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Opino.
A Magna Carta de 1988, e demais legislações complementares, arquitetaram a construção de um Estado brasileiro de prestação positiva, onde o
Poder Público, através dos órgãos estatais, tem o dever de agir de forma que seja cumprido o seu dever constitucional de garantia da justiça
social. Este agir estatal positivo, visando a garantia e a efetivação dos direitos constitucionais e infraconstitucionais, se processa mediante
aplicação de políticas públicas.
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas".
Jenkins (1978), assim entende:
[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...].
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social. Dessa forma, é patente que
o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita da Constituição, não
podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência constitucional do ente
federado. Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sociofamiliar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de
modo a assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos no
cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos poderes, a implementação de políticas públicas pelo
Poder Judiciário, impõe a
comprovação da inércia e da omissão injustificada doPoder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma
macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta) municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do
SUS, não se pode impor decisão judicial de implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento
dos próprios munícipes da região, em evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e
técnicos que justifiquem a internação de urgência. (grifo nosso) (TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator:
Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial. Ou mesmo, quando é necessária a responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. No atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da
Administração Pública enumerados, em rol exemplificativo, no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da
legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos
atos atentatórios ao interesse público.
Os elementos de convicção contidos nos autos do Procedimento Administrativo em tela revelam, a princípio, que o município cumpriu, total ou
parcialmente, o Plano Nacional de Vacinação. Saliento que, a instauração do presente procedimento ocorreu pela necessidade de monitoramento
do planejamento para que a vacina fosse realizada de forma isonômica, eficiente, célere e segura à população, bem como para averiguar se
houve aplicação indevida de vacina.
Pois bem, tendo em vista que o Procedimento Administrativo surgiu com o intuito de coletar preliminarmente elementos instrutórios, propiciando a
persuasão do órgão ministerial encarregado da tutela difusa ou coletiva colocada em análise, além do delineado acima, considerando que os
autos não denotam a ocorrência de prática delitiva ou ato de improbidade administrativa o arquivamento é medida que se impõe, sem prejuízo da
instauração de um novo, caso surja a justa causa.
A atuação ministerial perante fato determinado, em situação lesiva a interesse público difuso ou coletivo, neste particular, respeitadas judiciosas
posições contrárias, este Parquet não pode se basear em vestígios genéricos.
Portanto, considerando que não há necessidade de nenhuma outra medida a ser realizada pelo Ministério Público, ressaltando que qualquer
outro fato novo que necessite da pronta intervenção do Parquet poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato e/ou Procedimento
Administrativo.
Por estas razões, promovo o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 12, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Encaminhe-sea presente decisão ao CSMP, para conhecimento.
Passado o prazo recursal sem interposição, procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
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Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários. Cumpra-se. Paulistana-PI, 15 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 123-188/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 123-188/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para acompanhar as
ações do Município de Betânia do Piauí-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e respeito à ordem
prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi expedida a Recomendação Administrativa nº 005/2021, para que o Gestor Municipal adote as
medidas necessárias para garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação.
Ofício nº 215/2021-MPPI-PJP expedido à Secretaria Municipal de Saúde de Betânia do Piauí-PI, solicitando informações acerca do quantitativo
de doses de vacina recebidas, cronograma de vacinação e controle e rastreabilidade das vacinas.
Resposta da municipalidade colacionada.
Despacho determinando a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Betânia do Piauí -PI, para que encaminhe periodicamente
atualização acerca da vacinação no Município.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Opino.
A Magna Carta de 1988, e demais legislações complementares, arquitetaram a construção de um Estado brasileiro de prestação positiva, onde o
Poder Público, através dos órgãos estatais, tem o dever de agir de forma que seja cumprido o seu dever constitucional de garantia da justiça
social. Este agir estatal positivo, visando a garantia e a efetivação dos direitos constitucionais e infraconstitucionais, se processa mediante
aplicação de políticas públicas.
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas".
Jenkins (1978), assim entende:
[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...].
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social. Dessa forma, é patente que
o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita da Constituição, não
podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência constitucional do ente
federado. Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sociofamiliar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de
modo a assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos no
cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos poderes, a implementação de políticas públicas pelo
Poder Judiciário, impõe a
comprovação da inércia e da omissão injustificada doPoder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma
macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta) municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do
SUS, não se pode impor decisão judicial de implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento
dos próprios munícipes da região, em evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e
técnicos que justifiquem a internação de urgência. (grifo nosso) (TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator:
Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial. Ou mesmo, quando é necessária a responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. No atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da
Administração Pública enumerados, em rol exemplificativo, no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da
legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos
atos atentatórios ao interesse público.
Os elementos de convicção contidos nos autos do Procedimento Administrativo em tela revelam, a princípio, que o município cumpriu, total ou
parcialmente, o Plano Nacional de Vacinação. Saliento que, a instauração do presente procedimento ocorreu pela necessidade de monitoramento
do planejamento para que a vacina fosse realizada de forma isonômica, eficiente, célere e segura à população, bem como para averiguar se
houve aplicação indevida de vacina.
Pois bem, tendo em vista que o Procedimento Administrativo surgiu com o intuito de coletar preliminarmente elementos instrutórios, propiciando a
persuasão do órgão ministerial encarregado da tutela difusa ou coletiva colocada em análise, além do delineado acima, considerando que os
autos não denotam a ocorrência de prática delitiva ou ato de improbidade administrativa o arquivamento é medida que se impõe, sem prejuízo da
instauração de um novo, caso surja a justa causa.
A atuação ministerial perante fato determinado, em situação lesiva a interesse público difuso ou coletivo, neste particular, respeitadas judiciosas
posições contrárias, este Parquet não pode se basear em vestígios genéricos.
Portanto, considerando que não há necessidade de nenhuma outra medida a ser realizada pelo Ministério Público, ressaltando que qualquer
outro fato novo que necessite da pronta intervenção do Parquet poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato e/ou Procedimento
Administrativo.
Por estas razões, promovo o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 12, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
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Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Encaminhe-sea presente decisão ao CSMP, 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, 15 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 124-188/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 124-188/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para acompanhar as
ações do Município de Jacobina do Piauí-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e respeito à ordem
prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi expedida a Recomendação Administrativa nº 006/2021, para que o Gestor Municipal adote as
medidas necessárias para garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação.
Ofício nº 99/2021-MPPI-PJP expedido à Secretaria Municipal de Saúde de Jacobina do Piauí-PI, solicitando informações acerca do quantitativo
de doses de vacina recebidas, cronograma de vacinação e controle e rastreabilidade das vacinas.
Resposta da municipalidade colacionada.
Despacho determinando a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Jacobina do Piauí-PI, para que encaminhe periodicamente
atualização acerca da vacinação no Município.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Opino.
A Magna Carta de 1988, e demais legislações complementares, arquitetaram a construção de um Estado brasileiro de prestação positiva, onde o
Poder Público, através dos órgãos estatais, tem o dever de agir de forma que seja cumprido o seu dever constitucional de garantia da justiça
social. Este agir estatal positivo, visando a garantia e a efetivação dos direitos constitucionais e infraconstitucionais, se processa mediante
aplicação de políticas públicas.
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas".
Jenkins (1978), assim entende:
[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...].
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social. Dessa forma, é patente que
o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita da Constituição, não
podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência constitucional do ente
federado. Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sociofamiliar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de
modo a assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos no
cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos poderes, a implementação de políticas públicas pelo
Poder Judiciário, impõe a
comprovação da inércia e da omissão injustificada doPoder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma
macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta) municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do
SUS, não se pode impor decisão judicial de implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento
dos próprios munícipes da região, em evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e
técnicos que justifiquem a internação de urgência. (grifo nosso) (TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator:
Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial. Ou mesmo, quando é necessária a responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. No atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da
Administração Pública enumerados, em rol exemplificativo, no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da
legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos
atos atentatórios ao interesse público.
Os elementos de convicção contidos nos autos do Procedimento Administrativo em tela revelam, a princípio, que o município cumpriu, total ou
parcialmente, o Plano Nacional de Vacinação. Saliento que, a instauração do presente procedimento ocorreu pela necessidade de monitoramento
do planejamento para que a vacina fosse realizada de forma isonômica, eficiente, célere e segura à população, bem como para averiguar se
houve aplicação indevida de vacina.
Pois bem, tendo em vista que o Procedimento Administrativo surgiu com o intuito de coletar preliminarmente elementos instrutórios, propiciando a
persuasão do órgão ministerial encarregado da tutela difusa ou coletiva colocada em análise, além do delineado acima, considerando que os
autos não denotam a ocorrência de prática delitiva ou ato de improbidade administrativa o arquivamento é medida que se impõe, sem prejuízo da
instauração de um novo, caso surja a justa causa.
A atuação ministerial perante fato determinado, em situação lesiva a interesse público difuso ou coletivo, neste particular, respeitadas judiciosas
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posições contrárias, este Parquet não pode se basear em vestígios genéricos.
Portanto, considerando que não há necessidade de nenhuma outra medida a ser realizada pelo Ministério Público, ressaltando que qualquer
outro fato novo que necessite da pronta intervenção do Parquet poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato e/ou Procedimento
Administrativo.
Por estas razões, promovo o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 12, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Encaminhe-sea presente decisão ao CSMP, 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, 15 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 125-188/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 125-188/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para acompanhar as
ações do Município de Queimada Nova-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e respeito à ordem
prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi expedida a Recomendação Administrativa nº 007/2021, para que o Gestor Municipal adote as
medidas necessárias para garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação.
Ofício nº 95/2021-MPPI-PJP expedido à Secretária Municipal de Saúde de Queimada Nova-PI, solicitando informações acerca do quantitativo de
doses de vacina recebidas, cronograma de vacinação e controle e rastreabilidade das vacinas.
Resposta da municipalidade colacionada.
Despacho de ID nº 33895803 determinando a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Queimada Nova-PI, para que encaminhe
periodicamente atualização acerca da vacinação no Município.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Opino.
A Magna Carta de 1988, e demais legislações complementares, arquitetaram a construção de um Estado brasileiro de prestação positiva, onde o
Poder Público, através dos órgãos estatais, tem o dever de agir de forma que seja cumprido o seu dever constitucional de garantia da justiça
social. Este agir estatal positivo, visando a garantia e a efetivação dos direitos constitucionais e infraconstitucionais, se processa mediante
aplicação de políticas públicas.
Sobre políticas públicas, tratam Howlett & Ramesh (1995): "(...) As Políticas Públicas são o resultado das decisões tomadas pelo governo para
adotar ou não certas medidas".
Jenkins (1978), assim entende:
[...] Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas por um ator político ou um grupo de atores
com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção dos meios para alcançá-las [...].
Assim como exposto acima, a competência de atuação e execução das políticas públicas é dada ao Poder Público e seus agentes políticos
eleitos para mandatos representativos. Sobre o assunto, posicionou-se o Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no tocante a colocá-los a "salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", para tanto promovendo programas de assistência social. Dessa forma, é patente que
o Poder Público, incluídas todas as unidades federadas, inclusive os municípios, deve garantir a observância irrestrita da Constituição, não
podendo se furtar dos deveres constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e da competência constitucional do ente
federado. Com efeito, a estipulação, pelo município, de Programa de Orientação Sociofamiliar deve garantir o efetivo acesso aos destinatários, de
modo a assegurar a aplicabilidade da norma constitucional, extraindo da sua efetivação a concretização de seus efeitos jurídicos e eficácia social.
Assim, é forçoso admitir que NÃO cabe ao membro do Parquet ou do Judiciário, no desenvolver das suas atividades, interferir na
discricionariedade do Poder Público, sendo somente possível a interferência quando os órgãos públicos de execução forem omissos no
cumprimento dos seus deveres legais.
Tal interferência seria uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Senão, vejamos:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE TODOS OS
PACIENTES. IMPLANTANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE DANO
IVERSO À COLETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Em observância ao princípio da separação dos poderes, a implementação de políticas públicas pelo
Poder Judiciário, impõe a
comprovação da inércia e da omissão injustificada doPoder Público - Se há provas de que o Hospital Municipal é o único localizado em uma
macrorregião, abrangendo mais de 50 (cinquenta) municípios, no eixo de três grandes rodovias e que atende urgência e emergência apenas do
SUS, não se pode impor decisão judicial de implementação de políticas públicas, de efeito erga omnes, que poderá comprometer o atendimento
dos próprios munícipes da região, em evidente dano inverso, diante da ausência de análise do caso concreto alicerçado em laudos médicos e
técnicos que justifiquem a internação de urgência. (grifo nosso) (TJ-MG - AC: 10105150130869002 MG, Relator:
Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial. Ou mesmo, quando é necessária a responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. No atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da
Administração Pública enumerados, em rol exemplificativo, no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da
legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos
atos atentatórios ao interesse público.
Os elementos de convicção contidos nos autos do Procedimento Administrativo em tela revelam, a princípio, que o município cumpriu, total ou
parcialmente, o Plano Nacional de Vacinação. Saliento que, a instauração do presente procedimento ocorreu pela necessidade de monitoramento
do planejamento para que a vacina fosse realizada de forma isonômica, eficiente, célere e segura à população, bem como para averiguar se
houve aplicação indevida de vacina.
Página 23

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1118 Disponibilização: Quarta-feira, 15 de Junho de 2022 Publicação: Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

Pois bem, tendo em vista que o Procedimento Administrativo surgiu com o intuito de coletar preliminarmente elementos instrutórios, propiciando a
persuasão do órgão ministerial encarregado da tutela difusa ou coletiva colocada em análise, além do delineado acima, considerando que os
autos não denotam a ocorrência de prática delitiva ou ato de improbidade administrativa o arquivamento é medida que se impõe, sem prejuízo da
instauração de um novo, caso surja a justa causa.
A atuação ministerial perante fato determinado, em situação lesiva a interesse público difuso ou coletivo, neste particular, respeitadas judiciosas
posições contrárias, este Parquet não pode se basear em vestígios genéricos.
Portanto, considerando que não há necessidade de nenhuma outra medida a ser realizada pelo Ministério Público, ressaltando que qualquer
outro fato novo que necessite da pronta intervenção do Parquet poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato e/ou Procedimento
Administrativo.
Por estas razões, promovo o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 12, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Encaminhe-sea presente decisão ao CSMP, 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, 15 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021

2.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ24067
NOTÍCIA DE FATO nº 09/2022
SIMP 000030-310/2022
Objeto: Encaminhamento pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, a partir de informações encaminhadas pela Ouvidoria do Ministério
Público, Manifestação nº 3083/2021, relatando supostas irregularidades na gestão da Câmara Municipal de São João do Piauí.
PORTARIA Nº 46/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover inquérito civil público e ação civil pública para a proteção dos interesses individuais
difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e o trâmite do Inquérito Civil e o teor da Resolução nº 01, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí
(CPJ/PI), que regulamenta a instauração de inquérito civil e procedimento preparatório preliminar, no âmbito do Ministério Público Estadual do
Piauí;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 09/2022 (SIMP 000030-310/2022), referente a peça de
informação encaminhada pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, de cópia da Notícia de Fato nº 52/2021 (SIMP 000364-191/2021),
instaurada a partir de informações encaminhadas pela Ouvidoria do Ministério Público, Manifestação nº 3083/2021, relatando supostas
irregularidades na gestão da Câmara Municipal de São João do Piauí, com pagamentos indevidos de diárias e de serviços sem o indispensável
processo licitatório.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a apuração da suposta irregularidade, bem como apurar atos de improbidade administrativa dos responsáveis;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de realização de diligência, e que o prazo de
tramitação da Notícia de Fato se encontra expirado, não cabendo mais prorrogação.
RESOLVE, com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato nº 09/2022 (SIMP 000030-310/2022) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as devidas providências:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
Oficiar o Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE, por meio do sistema Protocolo WEB, solicitando novas informações sobre o Protocolo nº
013095/2021, o qual se encontra na III Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal - DFAM, que estava aguardando
análise e manifestação no que tange a essas irregularidades apontadas no presente caso.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

2.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24069
PORTARIA Nº 38, de 09 de junho de 2022.
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº10/2022
O Ministério Público do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de
1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 6º, inciso VII,
alínea "c", da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
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do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO o Ofício nº 222/2022-SJJ/MPPI - Subprocuradoria de Justiça Jurídica, por meio do qual encaminha cópia de Procedimento
Administrativo de Acompanhamento do Regime Especial de Pagamento de Precatórios do Município de Luzilândia - 0758065-37.2021.8.18.0000
-, para análise de possível Ato de Improbidade Administrativa diante da não liberação tempestiva dos recursos necessários ao pagamento de
precatórios, conforme determina pelo artigo 66 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
CONSIDERANDO que o Município de Luzilândia está inserido no regime especial de pagamento de precatórios, nos moldes da Emenda
Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021, e, apesar de intimado para adimplir o débito, deixou de efetuar o pagamento dos valores devidos
relativos ao exercício orçamentário do ano de 2022;
CONSIDERANDO ser indispensável a análise de possível ato de improbidade administrativa praticado pela autoridade municipal e sua
consequente responsabilização, nos moldes do artigo 104, 11, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
CONSIDERANDOa necessidade de apuração das mencionadas irregularidades;
RESOLVEinstaurar o PROCEDIMENTOPREPARATÓRIOnº10/2022,com
objetivo de APURAR irregularidades noticiadas no PRECATÓRIO: 0758065- 37.2021.8.18.0000, já que o Município de Luzilândia está inserido no
regime especial de pagamento de precatórios, nos moldes das Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021, e, apesar de intimado
para adimplir o débito, deixou de efetuar o pagamento dos valores devidos relativos ao exercício orçamentário do ano de 2022. Desta forma,
determino as seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria e documentos em anexo como Procedimento Preparatório, com registros no SIMP;
Remeta-se cópia da presente portaria ao CACOP, via SEI;
Oficie-se o Controle Interno do Município de Luzilândia, a fim de que apresente lista dos precatórios a serem pagos por aquela municipalidade,
bem como informações completas sobre a regularidade do pagamento dos precatórios do ano de 2022, como quantidade, valores pagos, data
dos pagamentos, eventuais valores não pagos e sobre o sequestro de recursos financeiros do Município de Luzilândia solicitados pelo Órgão de
Cúpula do Ministério Público do Estado de Piauí, nos autos do precatório 0758065- 37.2021.8.18.0000;
Notifique-se a Prefeita de Luzilândia, Sra. Fernanda Pinto Marques, para que preste esclarecimentos sobre os valores não pagos dos precatórios
devidos pelo Município, ao ponto de haver bloqueio pelo Tribunal de Justiça em montante suficiente para arcar com o débito em atraso, no prazo
de 05 (cinco) dias.
Comunique-se o CSMP, SUBPGJ-JUR e o CACOP.
Publique-se.
Luzilândia (PI), datado eletronicamente.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 24070
NOTÍCIA DE FATO Nº 49/2022
SIMP Nº 000055-310/2022
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, Promotora de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de São
João do Piauí, por título e nomeação legais, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem, que foi instaurada Notícia de Fato
nº 49/2022 (SIMP 000055-310/2022), com o objetivo de apurar denúncia anônima noticiando que a Cooperativa de Ensino Frei Henrique exigiu a
caderneta de vacinação dos alunos, sendo que há professores sem a devida vacinação, e que no seu bojo foi proferida decisão de promoção de
arquivamento. Assim, vem CIENTIFICAR os possíveis interessados, por se tratar de denúncia anônima, para, querendo,impugnara promoção de
arquivamento, deverão apresentar, dentro de 10 (dez) dias, junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, as suas razões por escrito,
conforme disciplina o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional doMinistério Público - CNMP. Dado e
passado nesta Promotoria de Justiça, lavrou-se o presente edital que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

2.11. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 24072
PORTARIA Nº 103/2022
SIMP Nº 000769-368/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a 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;
CONSIDERANDOo art. 225, § 3º, da CF, dispõe que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados".
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça matérias jornalísticas noticiando a realização do evento Pirifolia
2022 nos dias 01,02 e 03 de julho de 2022. No entanto, a programação oficial não foi anunciada até a presente data.
CONSIDERANDO que a festividade promoverá grande fluxo de pessoas no município de Piripiri-PI, sendo fato desencadeador do descarte de
grande quantidade de resíduos sólidos e efluentes, sobrecarga do trânsito, poluição sonora, além da possibilidade de ocorrências relacionadas ao
risco à segurança pública;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 100/2022, a fim de acompanhar a organização do evento Pirifolia 2022, determinando de
imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b)Oficie-se a Exma. Jovenilia Alves de Oliveira Monteiro, Prefeita do Município de Piripiri, com cópia desta Portaria, para que tome
conhecimento da instauração do presente procedimento e apresente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o cronograma oficial do
"Pirifolia 2022" e o nome da produtora do evento, com indicação do CNPJ, endereço, e-mail e contato telefônico.
c) Solicite-se apoio à Exma. Áurea Emilia Bezerra Madruga, Promotora de Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa ao Meio Ambiente - CAOMA/MPPI, no sentido de promover audiência conjunta, a fim de que seja celebrado Termo de Ajustamento de
Conduta com os organizadores do "Pirifolia 2022".
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri-PI, 15 de junho de 2022.
Nivaldo Ribeiro
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Promotor de Justiça titular 3ª PJ de Piripiri-PI

2.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA24073
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA/PI
SIMP N° 001410-369/2022
Trata-se de procedimento relacionado ao auto de infração n° 3016 de lavra do PROCON do MPPI, onde o estabelecimento comercial Posto
Nossa Senhora das Graças, localizado na BR 343, KM21, Bairro sabiazal, em Parnaíba, foi autuado por não ter nas suas dependências o Código
de Defesa do Consumidor.
Empresa apresentou defesa alegando que a ausência do CDC no estabelecimento foi em virtude de extravio e por lapso não foi observado pela
gerência da empresa a falta do mesmo.
Juntou cópia de nota fiscal de adquisição de novo exemplar para o local.
É o relatório. Passe-se a opinar.
A lei Nº 12.291, de 20 de julho de 2010, torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços. O não cumprimento implicará a penalidade de multa no montante de até R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos);
A lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 define em seu art. 56 as infrações das normas de defesa do consumidor, sendo uma delas a aplicação
de multa.
Considerando que em sua defesa o estabelecimento comercial informou o motivo da ausência e prontamente já fez a reposição do exemplar do
CDC.
Considerando que esta Promotoria de Justiça não recebeu nenhuma reclamação de consumidor que pudesse ter sido lesado pelo posto neste
contexto.
Acato a defesa do Posto Nossa Senhora das Graças, deixando de aplicar a multa prevista na legislação, considerando que não houve a
comprovação da má-fé do estabelecimento em lesar o consumidor.
Dessa forma, determino o ARQUIVAMENTO deste Processo Administrativo, em razão dos fatos retro mencionados, com base na Resolução n°
23/2007 e por não haver comprovação nos autos de que tenha havido prejuízo efetivos aos consumidores.
A Secretaria Unificada para proceder as atualizações necessárias no SIMP. Encaminhe-se os autos ao JURCON para homologação do
arquivamento.
Comunique-se a empresa Posto Nossa Senhora das Graças do arquivamento e que o procedimento será submetido a JURCON para
homologação.
Publique-se no DOEMPPI esta decisão, caso o procedimento não seja sigiloso.
É o parecer.
Parnaíba-PI, 26 de Abril de 2022
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor da 2ª Promotoria de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA/PI
SIMP N° 002064-369/2021
Trata-se de Procedimento instaurado para apurar as informações contidas no Ofício CMP Nº 468/2021, oriundo da Câmara Municipal de
Parnaíba/PI, solicitando "as devidas providências no sentido de promover a segurança, higiene e conforto aos clientes das instituições bancárias
deste município, quando do atendimento à população e melhorias para a utilização dos caixas eletrônicos e demais serviços bancários, por conta
das constantes reclamações da população, pelas situações a seguir listadas" (doc. anexo);
Após as informações obtidas através da Câmara Municipal de Parnaíba (PI), este órgão ministerial expediu ofício ao PROCON, com a finalidade
de realizar fiscalizações nas instituições bancárias desse município (BANCO DO BRASIL S/A; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; BANCO
BRADESCO), conforme Ofício nº 2708/2021;
Em resposta, o PROCON MUNICIPAL informou que foi realizado fiscalização e notificação nas citadas agências bancárias, aguardando suas
respectivas defesas e manifestações (Id 4414334);
Foi expedido ofício a Câmara Municipal dando conhecimento do teor da resposta do PROCON.
É o relatório.
Passe-se a opinar.
Esta Promotoria de Justiça tem a atribuição de resguardar os direitos dos consumidores, conforme RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de
2018.
Foi instaurado o procedimento após o recebimento de ofício da câmara municipal solicitando providências quanto a possíveis problemas
envolvendo as agências bancárias de Parnaíba.
Oficiamos o PROCO N Municipal, a fim de realizar fiscalizações nos bancos, os quais foram orientados de alguns problemas pontuais.
Desta feita, não restando mais providências a serem tomadas nesse procedimento, posto que o PROCON Municipal procedeu as fiscalizações e
devidas orientações as instituições bancárias, DETERMINOOARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, em razão dos fatos
retro mencionados, com base no art. 12, da Resolução n° 174/2017.
A Secretaria Unificada para proceder as atualizações necessárias no SIMP. Comunique-se o CSMP do arquivamento.
Comunique-se a câmara municipal do arquivamento.
Publique-se no DOEMPPI esta decisão, caso o procedimento não seja sigiloso.
É o parecer.
Parnaíba-PI, 11 de março de 2022
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor da 2ª Promotoria de Justiça

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

3.1. EDITAL 24075
EDITAL JURCON Nº 06/2022
A PRESIDENTE DA JUNTA RECURSAL DO PROCON - JURCON, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, I do
Regimento Interno da JURCON, vem a público informar sobre a realização da 6ª SESSÃO DE JULGAMENTO ANO 2022 da Junta Recursal do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - JURCON.
As partes ou seus advogados devidamente habilitados deverão comunicar a Secretaria da Junta Recursal, através doemailinstitucionaldaJuntaRecursal jurcon@mppi.mp.br,comantecedênciamínimade48(quarentaeoito) horas, o interesse em se fazer
presente em sessão para fins de sustentaçãooral, cuja sessão será realizada por meio do programa "Microsoft Teams".
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Pauta Nº 06 - Ano de 2022
SERÃO JULGADOS PELA JUNTA RECURSAL DO PROCON, POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, ATRAVÉS DA FERRAMENTA
MICROSOFT TEAMS, NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE JUNHO DE 2022 SEXTA-FEIRA, ÀS 08:30 h, O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S)
ADMINISTRATIVO(S):
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
01. Processo Administrativo Nº (000316-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
Representante Jurídico: MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA (OAB/PI nº 179.168)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
02. Processo Administrativo Nº (000531-174/2020) - RECURSO
Recorrente(s): FRANCISCO GILIARDI DE SOUSA - GALPÃO DE LATICÍNIOS CAMINHANDO COM CRISTO - LAGOA DA PORTA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
03. Processo Administrativo Nº (000610-085/2020) - RECURSO
Recorrente(s): NOGUEIRA E VALLE (CASA PROGRESSO)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
04. Processo Administrativo Nº (000206-005/2020) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO CETELEM S.A
Representante Jurídico: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI (OAB/SP nº 290.089)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
05. Processo Administrativo Nº (000429-002/2017 ) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): TAJ SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA. E BRL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA.
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
06. Processo Administrativo Nº (000515-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
07. Processo Administrativo Nº (000311-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS
Representante Jurídico: CLAUDINEI PAULO CAUS (OAB/PI nº7371)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
08. Processo Administrativo Nº (000164-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s):BANCO BMG S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
09. Processo Administrativo Nº (000177-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
10. Processo Administrativo Nº (000426-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s):COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
11. Processo Administrativo Nº (000521-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s):STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
12. Processo Administrativo Nº (000435-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s):SOCIEDADE AGROPECUÁRIA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Representante Jurídico: ANTONIO LUIZ RODRIGUES FELINTO DE MELO (OAB/PI nº 1067/78)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTORA: DENISE COSTA AGUIAR
13. Processo Administrativo Nº (000246-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO PÃO DE ACÚCAR
Representante Jurídico: WILSON SALES BELCHIOR (OAB/PI nº 9016)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
14. Processo Administrativo Nº (000151-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A
Representante Jurídico: JOÃO BATISTA OLIVEIRA RÊGO JÚNIOR (OAB/PI nº 15.173)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
15. Processo Administrativo Nº (000033-005/2017) - RECURSO
Recorrente(s): DISMOBRÁS IMP. EXP. DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA .
Representante Jurídico: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PI nº8.202-A)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
16. Processo Administrativo Nº (000212-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - BV FINANCEIRA S/A
Representante Jurídico: JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO(OAB/PB nº 5.980 )
Página 27

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1118 Disponibilização: Quarta-feira, 15 de Junho de 2022 Publicação: Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
17. Processo Administrativo Nº (000148-005/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
Representante Jurídico: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (OAB/MG 96.864)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
18. Processo Administrativo Nº (000566-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A
Representante Jurídico: GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA (OAB/PI n° 5.436)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a sessão subsequente,
independentemente de nova intimação.
DENISE COSTA AGUIAR
Promotora de Justiça - Presidente da JURCON

4. CONTROLADORIA INTERNA
[]

4.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24074
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0005.0015924/2022-67
Requerente: Tiago Cerqueira Couto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 290/2022
(Sei nº 0252840) e da Controladoria Interna sob nº 392/2022 (Sei nº 0254701), o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), em favor do
servidor TIAGO CERQUEIRA COUTO, Oficial de Gabinete, devido a seu deslocamento de Teresina - PI para Corrente - PI, no período de
29/06/2022 a 02/07/2022 (concedido o sábado, 02/07, conforme justificativa no requerimento), para participar da Oficina Regional de
Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais, na referida cidade, conforme designado em Portaria PGJ/PI nº 1611/2022 (Sei nº
0251724).
Teresina-PI, 14 junho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0015927/2022-95
Requerente: Denis Alexandre Teixeira de Sena
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 289/2022
(Sei nº 0252703) e da Controladoria Interna sob nº 395/2022 (Sei nº 0254672), o pagamento de ½ (meia) diária, em favor do servidor DENIS
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, Analista Ministerial - Engenharia Civil, matrícula nº 411, devido a seu deslocamento de Teresina - PI
para Miguel Alves - PI e Campo Maior - PI, no dia 03/06/2022, para realização de vistoria no local da reforma da Promotoria de Justiça de
Miguel Alves ,e de ginásio poliesportivo no município de Campo Maior, conforme designado em Portaria PGJ/PI nº 1631/2022 (Sei nº
0251728).
Teresina-PI, 14 junho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0016342/2022-45
Requerente: Denis Alexandre Teixeira de Sena
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 297/2022
(Sei nº 0254676) e da Controladoria Interna sob nº 399/2022 (Sei nº 0255141), o pagamento de 01(uma) diária e ½ (meia), em favor do
servidor DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, Analista Ministerial - Engenharia Civil, matrícula nº 411, devido a seu deslocamento
de Teresina - PI para Batalha - PI e Parnaíba - PI, no período de 07 a 08/06/2022, para realizar perícias em imóveis e espaços abertos
para verificar irregularidades de acessibilidade, uso e ocupação do solo, nos municípios de Campo Maior, Batalha e Parnaíba, conforme
designado em Portaria PGJ/PI nº 1584/2022 (Sei nº 0254515).
Teresina-PI, 14 junho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 12/202024047
a) Espécie: Termo Aditivo nº.01 ao Contrato nº. 12/2020, firmado em 14 de Junho de 2022 entre a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - CNPJ
05.805.924/0001-89, e a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n. 07.797.967/0001-95.
b) Processo Administrativo: n°.19.21.0016.0004138/2020-67;
c) Objeto: O presente termo visa a alteração da razão social e endereço da contratada, a inclusão da cláusula de reajuste, o reajuste do valor e a
prorrogação do prazo de vigência por mais 36 (trinta e seis) meses do Contrato n° 12/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
no serviço de pesquisa, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública para servir de subsídio às contratações e
aquisições a serem realizadas pelo MP-PI.
d) Do Valor: O valor total do presente contrato passa a ser de R$32.595,00 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais) para os 36
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(trinta e seis) meses de vigência.
e) Dos Recursos Orçamentários;
I - Unidade Orçamentária: 25101;
II - Função: 03;
III - Programa: 13;
IV- Projeto/Atividade: 2000;
V- Fonte de Recursos: 100;
VI- Natureza da Despesa: 3.3.90.39;
VI - Nota de Empenho - 2022NE00554.
f) Da vigência: O prazo de vigência deste termo aditivo será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir de 28 de julho de 2022 (28/07/2022).
g) Do Reajuste: O preço consignado neste contrato será corrigido anualmente, se for o caso, observado o interregno mínimo de um ano, contado
a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE ou outro
índice que venha a substitui-lo.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
h) Da Fundamentação Legal: Da inclusão do índice de reajuste e o reajuste do valor do contrato decorre do inciso III, art. 55 da Lei n°8.666/93;
Da prorrogação do prazo de vigência decorre da Cláusula Quinta do Contrato n°12/2020 e art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores;Da alteração da razão social e endereço da contratada decorre do inciso XI, art. 78 da Lei n° 8.666/93.
e) Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
i) Signatários:Pela Representante Sr. Rudimar Barbosa dos Reis portador da Cédula do CPF(MF) nº ***.460.249 -**, e contratante Dr. Hugo de
Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
Teresina-PI, 15 de junho de 2022.

5.2. DESPACHO24048
Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0010655/2021-65. Celebração de convênio com a Caixa Econômica
Federal, nos termos propostos pelo Ofício nº 076/2021/SEG/PIAUÍ, encaminhado por aquela entidade, ofertando a possibilidade de
"aumento de prazo para 120 meses para concessão de empréstimos sob consignação aos servidoresvinculados ao Ministério Público
do Estado do Piauí".
1. Considerandoas informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no Ofício nº
076/2021/SEG/PIAUÍ, encaminhado pela Caixa Econômica Federal - CEF (SEI nº 0119519).
2. Considerandoa manifestação do Banco Bradesco S/A. no sentido de se aplicar ao Contrato nº 56/2019 (P.G.A nº 19.21.0013.0004832/202095 - SEI nº 0019708), os termos da Circular nº 3.522/2011, do Banco Central do Brasil (SEI nº 0152635).
3. Considerandoa manifestação da Assessoria para Pareceres em Processos Licitatórios, por intermédio do Ofício APPL (SEI nº 0257112).
4. Determinoà Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos que seja providenciado expediente junto à Caixa Econômica Federal para
ciência do aumento do prazo máximo para pagamento de empréstimo de consignação limitado a 120 (cento e vinte) meses para os membros e
servidores do Ministério Público do Estado do Piauí.
5. Determinoà Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos a elaboração do instrumento de Aditivo ao Convênio com a Caixa Econômica
Federal.
6. Autorizo, ainda, a deflagração de procedimento administrativo, junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, para que seja celebrado
termo de aditamento para alterar qualitativamente o Pacto nº 56/2019 (P.G.A nº 19.21.0013.0004832/2020-95 - SEI nº 0019708), de modo a
modificar a cláusula contida no item 2.3 do Termo de Referência (SEI nº 0019705), a fim de possibilitar a celebração de contratos de empréstimo
em consignação por período superior a 60 (sessenta) meses com qualquer instituição financeira ao livre alvedrio do servidor/consumidor, desde
que conveniada com esteParquet.
7. Cumpra-se.
Teresina 14 de Junho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional -

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI24071
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 753/2022
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 nº 19.21.0104.0016527/2022-52:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 20 de junho de 2022, à servidora AMANDA LOPES AIRES, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15796, lotada junto à Promotoria de Justiça de Guadalupe, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantões Ministeriais dos dias 19/06/2021 e 11/12/2021, conforme certidões expedidas pela
Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 754/2022
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 nº 19.21.0205.0016606/2022-90:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 20 de junho de 2022, àservidoraALINE DE OLIVEIRA SOUSA, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15874, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Barras, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 05/06/2022, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 755/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
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pelo inciso III, 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 19.21.0013.0016630/2022-91,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um)dia de folga, em13 de junho de 2022,ao servidorIRAILDO WELINGTON DO NASCIMENTO, Assessor Ministerial, matrícula
nº 15476, lotada junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, como forma de compensação em razão de doação de sangue junto ao
HEMOPI, no dia 13 de junho de 2022, com efeitos retroativos à data de fruição da referida folga, sem que recaiam descontos sob auxílio
alimentação.
Teresina (PI), 15 de junho de 2020.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 756/2022
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 nº 19.21.0199.0016255/2022-54:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 15 de junho de 2022, àservidoraTATIANA MELO DE ARAGAO XIMENES, Assessora de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15852, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Barras, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento aos Plantão Ministerial do dia 20/12/2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 757/2022
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 nº 19.21.0040.0016528/2022-15:
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor ELIFAS LEVI DE SOUSA BRITO, Assessor Ministerial, matrícula nº 15460, lotado junto à Secretaria- Geral do PGJ, 03
(três)dias de compensação para serem fruídos nos 23, 24 e 27 de junho de 2022, como compensação em razão de auxílio aos Grupos
Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional Teresina, conforme designação através da PORTARIA
PGJ/PI Nº 1217/2020 e PORTARIA PGJ/PI Nº 1819/2020 para atuar no dia 02/07/2020 e no dia 28/10/2020, respectivamente, sem que recaiam
descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 758/2022
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 nº19.21.0420.0016639/2022-48,
RESOLVE:
CONCEDERao servidor comissionadoRODRIGO CASTRO LIMA SILVA DO AMARAL, Mat. 15637, Assessor Ministerial, lotado junto à
Coordenadoria de Recursos Humanos01 (um)dia de compensação para ser fruído no dia15 de junho de 2022, em razão de atuação na
prestação de serviço extraordinário de digitalização de documentos, nos termos das Portarias PGJ/PI Nº 305 e 791/2020, sem que recaiam
descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 759/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0019.0016369/2022-64:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 09 e 10 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde do servidorCLENIO MARQUES
GOUVEIA, Técnico Ministerial, matrícula 305, lotado junto à Ouvidoria- Geral do MPPI, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 760/2022
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 19.21.0118.0016651/2022-83:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 10 e 16 de junho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraJULIANA JALES
CUNHA PACHECO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15643, lotada junto à49ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do
art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 761/2022
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 nº 19.21.0363.0016650/2022-24:
RESOLVE:
CONCEDER à servidora JANAINA ALENCAR OLIVEIRA MOURA, Técnica Ministerial, matrícula nº 119, lotada junto à Distribuição Processual2ª Grau, 11 (onze)dias de compensação para serem fruídos nos 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de julho e 01 de agosto de 2022, como
compensação em razão de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional Teresina,
conforme designação através da PORTARIA PGJ/PI N° 1143/2020 (12/06/2020); PORTARIA PGJ/PI N° 1217/2020 (02/07/2020); PORTARIA
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PGJ/PI 1819/2020 (28/10/2020); PORTARIA PGJ/PI 2384/2020 (20/12/2020), (21/12/2020), (22/12/2020), (23/12/2020) e (24/12/2020), ficando 01
(um) dia para fruição em data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 762/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) RAIRES ALVES DOS SANTOS, matrícula nº 2230, de suas funções perante a SEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE PARNAÍBA, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 30 de maio de 2022.
Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 763/2022
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 nº 19.21.0144.0016801/2022-08:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 20 de junho de 2022, àservidoraLUCENIA DA SILVA LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15552, lotada junto à Promotoria de Justiça de Inhuma, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 09/05/2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria-Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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