EVERANGELA ARAUJO BARROS
PARENTE:02830919408

Assinado de forma digital por EVERANGELA
ARAUJO BARROS PARENTE:02830919408
Dados: 2022.07.19 14:50:41 -03'00'

República Federativa do Brasil

Estado do Piauí
Ministério Público do Estado do Piauí

Diário Oficial Eletrônico

ANO VI - Nº 1140 Disponibilização: Terça-feira, 19 de Julho de 2022
Publicação: Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

COLÉGIO DE PROCURADORES

CLEANDRO ALVES DE MOURA

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES

Procurador-Geral de Justiça

TERESINHA DE JESUS MARQUES
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO

RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES

Subprocurador de Justiça Administrativo

JOÃO MALATO NETO

ANTÔNIO IVAN E SILVA

Subprocurador de Justiça Jurídico

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES

CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA

ROSANGELA DE FATIMA LOUREIRO MENDES

Chefe de Gabinete

EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Secretária-Geral / Secretária do CSMP

DENISE COSTA AGUIAR

CATARINA GADELHA MALTA MOURA RUFINO
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA

Assessora Especial de Planejamento e Gestão

FERNANDO MELO FERRO GOMES

_____________________________

TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral

LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO

ARISTIDES SILVA PINHEIRO
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
ZÉLIA SARAIVA LIMA

Corregedora-Geral Substituta

ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS

CLOTILDES COSTA CARVALHO

Promotora-Corregedora Auxiliar

HUGO DE SOUSA CARDOSO

JOÃO PAULO SANTIAGO SALES

ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR

Promotor-Corregedor Auxiliar

ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO
Promotor-Corregedor Auxiliar

_____________________________
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Presidente

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Conselheira

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Conselheira

FERNANDO MELO FERRO GOMES
Conselheiro

HUGO DE SOUSA CARDOSO
Conselheiro

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1140 Disponibilização: Terça-feira, 19 de Julho de 2022 Publicação: Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. ATA DE SESSAO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA24671
ATA DA 7ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, DO DIA 19 DE JULHO DE 2022, REALIZADA EM FORMATO HÍBRIDO.
Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois, às 10h, em formato híbrido,reuniu-se extraordinariamente o Colégio de
Procuradores de Justiça, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral deJustiça Cleandro Alves de Moura,presentes os
Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro, Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues, Antônio Ivan e Silva, Martha Celina de Oliveira Nunes, Rosângela de Fátima Loureiro Mendes, Catarina Gadêlha
Malta de Moura Rufino, Lenir Gomes dos Santos Galvão, Hosaias Matos de Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes, Teresinha de Jesus
Moura Borges Campos, Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando, Aristides Silva Pinheiro, Luís Francisco Ribeiro, Zélia Saraiva Lima,
Clotildes Costa Carvalho, Hugo de Sousa Cardoso e Antônio de Moura Júnior. O Presidente cumprimentou a todos.Em seguida, verificada a
existência de quórum regimental, declarou aberta a sessão.Na sequência, o Presidente submeteu à apreciação do Colegiado a ata da 6ª Sessão
Deliberativa Extraordinária realizada em 27 de junho de 2022. A ata foi aprovada à unanimidade. Passou-se ao item da pauta - Procedimento de
Gestão Administrativa nº 19.21.0726.0017229/2022-92 Assunto: Proposta de Resolução que estabelece as hipóteses de acumulação
acervo processual ou procedimental, prevista nos arts. 86-A e 114-A, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público do Piauí). O Presidente esclareceu que a proposta foi enviada juntamente com a pauta. Em seguida questionou ao Colegiado
se havia necessidade de mais esclarecimentos. Sem manifestação, o Presidente submeteu a proposta de resolução à votação, seguindo a ordem
de antiguidade. Após colhidos os votos, o Presidente declarou que, o Colégio de Procuradores aprovou por unanimidade a Proposta de
Resolução que estabelece a hipótese de acumulação de acervo processual ou procedimental, prevista nos arts. 86-A e 114-A, da Lei
Complementar Estadual nº 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí). Submeteu-se à deliberação, ainda, a aprovação em sessão da
Ata da presente Resolução, havendo o CPJ aprovado a mesma, à unanimidade, em plenário. Antes de encerrar a sessão, o Procurador de
Justiça Fernando Melo Ferro Gomes apresentou voto de pesar pelo falecimento do Magistrado José Ramos Dias Filho. Submetido a votação, o
voto foi aprovado e subscrito pelo Colegiado. O Procurador de Justiça Hugo se Sousa Cardoso também apresentou voto de pesar pelo
falecimento da Senhora Luzia Felipe da Silva Carvalho, mãe da Promotora de Justiça Luzijones Felipe de Carvalho Façanha. Submetido a
votação, o voto foi aprovado e subscrito pelo Colegiado. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente sessão, e para constar, eu, Zélia Saraiva Lima, Procuradora de Justiça e Secretária do Colégio de Procuradores
de Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Teresina, 19 de julho de dois mil e vinte dois.

1.2. RESOLUÇÃO CPJPI24672
RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 06, de 19 de julho de 2022.
Disciplina as hipóteses de acumulação de acervo processual ou procedimental, prevista nos arts. 86-A e 114-A, da Lei Complementar Estadual nº
12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí).
O COLENDO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 16 da Lei Complementar
Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
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 direitos sociais e individuais indisponíveis da sociedade, conforme o disposto no art. 127 da
Constituição da República;
CONSIDERANDO a simetria constitucional entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura, prevista no art. 129, § 4º, da Constituição
da República e a autoaplicabilidade do referido preceito;
CONSIDERANDO a Lei 13.093/2015, que institui a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição aos membros da Justiça Federal, e a Lei
13.095/2015, que institui a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição aos membros da Justiça do Trabalho;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 75/2020, recomendou a regulamentação, pelos tribunais, do direito
à compensação por assunção de acervo;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, por intermédio da Recomendação n.º 91/2022, recomendou a regulamentação,
pelos Ministérios Públicos, do direito à compensação por assunção de acervo;
CONSIDERANDO a publicação da Lei Complementar Estadual n.º 265/2022, que alterou os arts. 86-A e 114-A da Lei Complementar Estadual nº
97/2010 (LOMP), para instituir a licença compensatória em razão de acumulação de acervo processual ou procedimental, Publicada no DOE-PI
edição nº 126, de 01 de julho de 2022.
CONSIDERANDO a necessidade de se fixar critérios e requisitos para a compensação decorrente do acúmulo de acervo processual ou
procedimental pelos membros do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO ser imperioso conferir tratamento adequado aos membros do Ministério Público, nos moldes semelhantes à regulamentação
de outros Ministérios Públicos Estaduais e de Tribunais de Justiça dos Estados;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica disciplinada, por esta Resolução, a licença compensatória em razão de acumulação de acervo processual ou procedimental de que
trata o parágrafo único do art. 114-A da Lei Complementar Estadual nº 12/1993.
§1º Entende-se por acúmulo de acervo processual ou procedimental os feitos judiciais recebidos e os extrajudiciais e administrativos distribuídos
ao membro do Ministério Público, os quais, por critérios quantitativos ou qualitativos, nos termos definidos na presente Resolução, importem em
sobrecarga de trabalho.
§2º A Assessoria de Planejamento Estratégico adotará, até o mês de fevereiro de cada ano, as providências necessárias à apuração anual do
acervo de processos e de procedimentos dos órgãos ministeriais e encaminhará relatório conclusivo ao Procurador-Geral de Justiça, a quem
compete o reconhecimento do acúmulo de acervo das unidades.
Art. 2º Considera-se acúmulo de acervo processual ou procedimental a atuação:
I - em cargo de membro do Ministério Público com distribuição extrajudicial e administrativa e/ou recebimento judicial anual em patamar a ser
fixado conforme §2º do art. 1º, desta Resolução;
II - como Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador de Justiça Institucional, Subprocurador de Justiça Administrativo, Subprocurador de Justiça
Jurídico, Corregedor-Geral do Ministério Público, Chefe de Gabinete, Secretário-Geral do Ministério Público, Assessor de Planejamento e Gestão,
Conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público;
III - como Assessor do Corregedor-Geral do Ministério Público, Coordenador de Centro de Apoio Operacional, Diretor do Centro de Estudo e
Aperfeiçoamento Funcional, Coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público PROCON/MP-PI,
Coordenador do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Coordenador do Grupo de Atuação, Coordenador do Núcleo de Práticas
Autocompositivas e Restaurativas (NUPAR) e Coordenador e Coordenador do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crime (NAVI).
Parágrafo Único. No caso de atuação simultânea de membro em mais de um órgão de execução, o quantitativo mínimo de feitos estabelecido no
inciso I deste artigo deverá ser observado apenas em relação a um deles.
Art. 3º Para efeito desta Resolução, os acervos processuais ou procedimentais serão apurados anualmente, até o mês de fevereiro, levando em
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consideração as distribuições e recebimentos realizados no ano civil imediatamente anterior, adotando-se critério de proporcionalidade na
hipótese de órgãos criados ou com atribuição alterada ao longo do ano.
§1º No caso de órgão criado ou que teve as suas atribuições alteradas após o período de aferição definido no caput deste artigo, a apuração do
acervo dar-se-á de forma proporcional e a partir da sua instalação.
§2º Constatado o acúmulo de acervo processual ou procedimental, serão concedidos dias de licença compensatória ao membro do Ministério
Público em quantidade a ser estabelecida por Ato do Procurador Geral de Justiça, não podendo ser superior a 10 (dez) dias.
§3º Em nenhuma hipótese, será concedida licença compensatória por acumulação de acervo, relativamente a mais de uma unidade ministerial
para o mesmo membro, nem ao membro beneficiário de condição especial de trabalho na modalidade de redução dos feitos distribuídos ou
encaminhados.
§4º Períodos de efetivo exercício em acumulação de acervo processual ou procedimental inferiores à quantidade de dias do mês serão
calculados proporcionalmente.
§5º A verificação da produtividade mínima para o recebimento da licença compensatória, nos termos do inciso I, do artigo 2º desta Resolução,
somente será exigida após o reconhecimento do acúmulo de acervo das unidades, pelo Procurador Geral de Justiça, nos moldes do §2º, do
artigo 1º, deste Ato.
§6° Enquanto o pagamento ocorrer na modalidade transitória prevista no parágrafo anterior, a relação dos membros do Ministério Público
beneficiários será informada à Coordenadoria de Recursos Humanos, ficando esta atribuição a cargo da Assessoria de Planejamento Estratégico.
§7º O disposto no parágrafo anterior, aplica-se às situações previstas no §1º deste artigo.
Art. 4º O requerimento para concessão da licença deverá ser apresentado exclusivamente pelo Sistema SEI, entre os dias 1 (um) a 5 (cinco) do
mês subsequente ao trabalhado.
§1º No caso do mês de dezembro, o prazo para o requerimento referido no caput deste artigo será entre os dias 1 (um) a 10 (dez) de janeiro, do
ano seguinte.
§ 2º Os dias de folga concedidos deverão ser gozados mediante pedido formulado até 5 (cinco) dias antes da data do gozo, prescrevendo o
direito em cinco anos contados da sua concessão.
Art. 5º A licença compensatória será convertida em pecúnia, de caráter indenizatório, se não for requerida nos prazos referidos no caput e no § 1º
do artigo anterior.
§1º A conversão em pecúnia da licença compensatória será regulamentada por Ato do Procurador Geral de Justiça.
§2º Uma vez concedido o gozo da licença compensatória, na forma do caput e do § 1º do art. 4º desta Resolução, não caberá posterior
conversão em pecúnia.
Art. 6º Os casos omissos serão definidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 7º As despesas decorrentes dessa resolução ficam condicionadas à capacidade orçamentária e à disponibilidade financeira do Ministério
Público do Estado do Piauí.
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de julho de 2022.
Sala das Sessões do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em Teresina - PI, 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADELHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Procurador de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]
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2.1. PORTARIAS PGJ 24670
PORTARIA PGJ/PI Nº 2485/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0003836/2020-06,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora THAMIRES BARROSO COSTA GALVÃO, Chefe da Divisão de Estagiários, matrícula nº 15820, para atuar como
gestora do Convênio nº 21/2019, celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e a Faculdade Raimundo Sá - URSA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2486/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0330.0019671/2022-44,
RESOLVE
DESIGNAR o militar Carlos Mendes de Sousa Júnior, CB PM, lotado na Assessoria Militar do MPPI, para deslocamento à região sul do Estado
do Piauí, nos dias 10 e 11 de julho de 2022, para auxílio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, no
cumprimento de mandados judiciais (Operação Primus), com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2487/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no 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/PI nº 1062/2021;
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0378.0019750/2022-04,
RESOLVE
DESIGNARa Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos,para atuar nos
autos do Processo nº 0800142-96.2020.8.18.0032 (SIMP 001710-361/2020), em razão de arguição de suspeição do titular da 3ª Promotoria
de Justiça de Picos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2488/2022
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 LUCIANO LOPES SALES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Corrente, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, e pela Promotoria de Justiça de Parnaguá, de 25 a 29 de julho de 2022, em razão
do afastamento da Promotora de Justiça Gilvânia Alves Viana.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2489/2022
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 declaração de suspeição arguida pela Promotora de Justiça titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, contida no
PGEA SEI nº 19.21.0378.0019735/2022-21,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, respondendo pela 31ª
Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nos autos do Inquérito Civil Público - SIMP nº 000117-030/2019, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº
426/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2490/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para realizar audiências
de atribuição da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, referentes aos processos nº 0000984-82.2017.8.18.0075 e 0800147-86.2020.0075,
pautadas para o dia 19 de julho de 2022, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2491/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para
realizar audiência de atribuição da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, referente ao processo nº 0801322-81.2021.8.18.0075, pautada
para o dia 19 de julho de 2022, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Página 4

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1140 Disponibilização: Terça-feira, 19 de Julho de 2022 Publicação: Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2492/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ÁUREA EMILIA BEZERRA MADRUGA, titular da Promotoria de Justiça de Porto, Coordenadora do
CAOMA, para realizar audiência de atribuição da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, referente ao processo nº 000080029.2017.8.18.0075, pautada para o dia 19 de julho de 2022, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2493/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça NAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO para realizar audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de
Simplício Mendes, pautadas para o dia 20 de julho de 2022, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2494/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho PGJ nº
0276601 , contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0055.0019716/2022-44,
RESOLVE
DETERMINAR a alteração no valor da Indenização dos militares no sistema de compra de folga que prestam serviço neste Ministério Público: 2º
Sgt PM, RG 10.7489-86 FRANCISCO LEANDRO MELO, 2º Sgt PM, RG 10.7600-86, GERALDO JOSÉ VELOSO FILHO, 2ºSgt PM, RG10.743385, ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA, promovidos a graduação de 1º Sargento e Sd PM RG 10.15284-16, WILLIAN LIMA BATISTA,
promovido a graduação de Cabo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2495/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0171.0019898/2022-83,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 0000040-76.2006.8.18.0104, dia 21 de julho de
2022, na Comarca de Monsenhor Gil-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2496/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no 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;
CONSIDERANDO o declínio de atribuição arguido pelos Promotores de Justiça titulares da 28ª, 29ª, 49ª, 38ª, 31ª e 32ª Promotorias de Justiça de
Teresina;
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no Processo
nº 0803395-59.2020.8.18.0140 (SIMP nº 000616-110/2020), revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 2452/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2497/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0107.0019454/2022-33,
RESOLVE
NOMEAR ANA KAROLINE SANTOS DANTAS, CPF: ***.606.943-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br);
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº2498/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0243.0019021/2022-81,
RESOLVE
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CONCEDERà servidora JULIANA DA SILVA SANTOS, Técnica Ministerial, matrícula nº 423, Adicional de Qualificação no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), em razão da conclusão de curso de especialização, conforme o Anexo V da Lei 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos
retroativos a 09 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2499/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0277776 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0016.0016605/2022-42,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor João Carlos Barbosa dos Santos, matrícula 15379, para fiscalizar a contratação de serviço de reparo do notebook
Lenovo Thinkpad T490, número de série PE05HFGJ, tombamento nº 43262, adquirido com o Fundo de Modernização do Ministério Público do
Piauí.(Dispensa nº 33/2022- PGA nº 19.21.0016.0016605/2022-42).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2500/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 50ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 25 a 30 de julho de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2501/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RE S O L V E
CONCEDERàPromotora de JustiçaGILVÂNIA ALVES VIANA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente,01(um) diade licença
compensatória,para serusufruído em25 de julho de 2022, referentea 01(um) plantãoministerialrealizadoem 06 de setembro de 2020, conforme
certidãoexpedidapela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº06/2022,ficando meio dia de créditoaser
anotado no prontuário e somado a outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geralde Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2502/2022
O PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 21 de julho a 09 de agosto de 2022, 20 (vinte) dias remanescentes de férias à Promotorade JustiçaMARIA DO AMPARO DE
SOUSA PAZ, titular da 10ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2009.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2503/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0015.0016187/2022-91,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores MARCOS MACIEL MARTINS BRITO, matricula nº 104 e DANIEL PEREIRA CARDOSO, matrícula nº 263, para
trabalharem em regime de plantão no período de 19 a 22 de julho de 2022, para fins de acompanhamento das inscrições do processo seletivo de
estagiários de graduação e pós-graduação regidos pelos Editais nº 37/2022 e 38/2022 respectivamente, assegurando aos servidores o direito a 1
e ½ (um e meio) dia de compensação para cada 1 (um) dia trabalhado, podendo utilizar as horas acumuladas, referentes ao dia de trabalho
realizado na atuação, para gozo de folga compensatória em data oportuna, mediante prévia autorização da chefia imediata e requerimento
formulado à Coordenadoria de Recursos Humanos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2504/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 2475/2022, que designou o Promotor de Justiça CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, de 21 a 30 de julho de 2022, em razão das férias da Promotora de Justiça
Ednólia Evangelista de Almeida.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2505/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
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nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 10ª Promotoria
de Justiça de Teresina, de 21 de julho a 09 de agosto de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2506/2022
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 DEBORAH ABBADE BRASIL DE CARVALHO, respondendo pela 19ª Promotoria de Justiça de Teresina,
para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, de 21 a 30 de julho de 2022, em razão das férias da
Promotora de Justiça Ednólia Evangelista de Almeida.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2.2. EDITAIS PGJ 24673
3º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 44/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Comissão responsável pelo 3º PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO, em atenção ao disposto no Edital PGJ/PI n° 38/2021, publicado no Diário Eletrônico
Oficial de 15 de julho de 2022, torna pública a RETIFICAÇÃO do subitem 4.2, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens:
4.2. Preenchido o formulário, será gerado boleto bancário no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), que deverá ser pago impreterivelmente até o
último dia determinado para pagamento do boleto de inscrição, conforme data estabelecida no Anexo I, deste edital;
Teresina, 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

3.1. PORTARIAS24657
PORTARIA Nº 86/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0075.0019240/2022-83.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode½
(meia) diária, perfazendo o valor deR$ 237,50 (Duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),em favor daPromotor de
JustiçaMICHELLINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI, pordeslocamento de Picos- PI para São
João do Piauí - PI, no dia 13/07/2022, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI,
conforme designado naPortaria PGJ/PI nº 1295/2022(Sei nº 0273439).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dabeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 18de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 87/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0073.0019479/2022-62.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode4
½ (Quatro e meia) diárias, perfazendo o valor deR$2.137,50 (Dois mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos),em favor
doPromotor de JustiçaANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO,titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba - PI, e integrante do Grupo de
Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, pordeslocamento de Luís Correia - PI para Batalha- PI,noperíodo
de 25 a 29/07/2022, para atuarnasSessõesdo Tribunal do Júri referenteaoProcessoPenaisnº0000139- 97.2013.8.18.0040, pautado para o
dia 26/07/2022, e nº0000684-80.2007.8.18.0040, pautado para o dia 28/07/2022, naComarca de Batalha - PI, conforme designado naPortarias
PGJ nº 1959/2022 (Sei nº 0275043).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 18de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
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Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 88/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0201.0018625/2022-54.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode4
½ (Quatro e meia) diárias, perfazendo o valor deR$2.137,50 (Dois mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos),em favor
doPromotor de JustiçaADRIANO FONTENELE SANTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI,
pordeslocamentodeEsperantina - PI para Piripiri- PI, no período de 18a 22/07/2022,para, sem prejuízo de suas funções,responder pela 1ª
Promotoria de Justiça de Piripiri - PI, conforme designado naPortaria PGJ nº 1278/2022(Sei nº 0272992).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 18de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

3.2. EXTRATOS DE DECISÕES 24669
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0010.0016648/2022-38
Requerente: Jonas Ferreira Paz
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 371/2022
(Sei nº 0272566) e da Controladoria Interna sob nº 500/2022 (Sei nº 0273587), o pagamento de 03 (Três) diárias complementares, em favor
do servidor JONAS FERREIRA PAZ, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, matrícula nº 15037, devido a seu deslocamento de Teresina-PI
para Parnaíba e Luís Correia-PI, no período de 25 a 27/06/2022, para realizar serviços de manutenção nas sedes das Promotorias de
Justiça das referidas cidades, conforme Portaria PGJ/PI nº 2352/2022 (Sei nº 0271330).
Teresina-PI, 14 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 24 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA 24646
PORTARIA N° 60/2022
Procedimento Administrativo nº 000090-172/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de Justiça
Titular, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público prescreve em seu artigo 8º que "o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade fim, destinado a: IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO o interesse deste Órgão Ministerial em fiscalizar o evento de maneira a evitar a ocorrência de danos e irregularidade que
atinjam direta ou indiretamente o meio ambiente;
CONSIDERANDO a notória ocorrência de poluição sonora e ambiental decorrente das atividades do evento a ser realizado pelo Compromissário;
CONSIDERANDO que o empreendimento Compromissário assume o interesse de realizar a adequação de sua festividade, mantendo-a de forma
a não permitir a ocorrência de outros danos e/ou irregularidades ambientais em razão do evento;
CONSIDERANDO a atuação do Órgão Ministerial na fiscalização do evento de forma preventiva e compensatória de danos ambientais;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000090-172/2022, na forma do Artigo. 8°, da Resolução n° 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público, com a finalidade de acompanhar no âmbito da seara de proteção, preservação e compensação ambiental, a
realização do evento musical "UOW FESTA", promovido pela "KALOR PRODUÇÕES PROPAGANDA E MARKETING LTDA", pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.926.069/0001-52, sediada na Rua Professor Alceu Brandão, 275, Bairro Monte Castelo, Teresina, Piauí,
o qual ocorrerá no dia 15 de julho de 2022, iniciando-se às 21h30min e com encerramento às 05h30min do dia seguinte, no Estacionamento do
Centro de Convenções de Teresina, situado na Av. Mal. Castelo Branco, 1275 - Teresina, PI.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 08 de Julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
PORTARIA N° 62/2022
Procedimento Administrativo nº 000093-172/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de Justiça
Titular, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público prescreve em seu artigo 8º que "o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade fim, destinado a: IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO o interesse deste Órgão Ministerial em fiscalizar o evento de maneira a evitar a ocorrência de danos e irregularidade que
atinjam direta ou indiretamente o meio ambiente;
CONSIDERANDO a notória ocorrência de poluição sonora e ambiental decorrente das atividades do evento cultural a ser realizado pelo
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Compromissário;
CONSIDERANDO que o Compromissário assume o interesse de realizar a adequação de sua festividade, mantendo-a de forma a não permitir a
ocorrência de outros danos e/ou irregularidades ambientais em razão do evento;
CONSIDERANDO a atuação do Órgão Ministerial na fiscalização do evento de forma preventiva e compensatória de danos ambientais;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000093-172/2022, na forma do Artigo. 8°, da Resolução n° 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público, com a finalidade de acompanhar no âmbito da seara de proteção, preservação e compensação ambiental, a
realização do evento cultural "CIDADE JUNINA", promovido pela "ASSOCIAÇÃO DE APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
MARIA DO AMPARO - AACEMA", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 26.912.526/0001-31, sediada na Rua Coelho
Rodrigues, 2378, Centro, Teresina, Piauí, o qual ocorrerá nos dias 09 a 16 de Julho de 2022 no Pátio Interno do Shopping Rio Poty. O projeto
integra o Calendário Turístico Oficial de Eventos do Estado do Piauí, e se destaca por resgatar valores e significados da cultura junina.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 08 de Julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
PORTARIA N° 63/2022
Procedimento Administrativo nº 000096-172/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de Justiça
Titular, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público prescreve em seu artigo 8º que "o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade fim, destinado a: IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO o interesse deste Órgão Ministerial em fiscalizar o evento de maneira a evitar a ocorrência de danos e irregularidade que
atinjam direta ou indiretamente o meio ambiente;
CONSIDERANDO a notória ocorrência de poluição sonora e ambiental decorrente das atividades do evento a ser realizado pelo Compromissário;
CONSIDERANDO que o empreendimento Compromissário assume o interesse de realizar a adequação de sua festividade, mantendo-a de forma
a não permitir a ocorrência de outros danos e/ou irregularidades ambientais em razão do evento;
CONSIDERANDO a atuação do Órgão Ministerial na fiscalização do evento de forma preventiva e compensatória de danos ambientais;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000096-172/2022, na forma do Artigo. 8°, da Resolução n° 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público, com a finalidade de acompanhar no âmbito da seara de proteção, preservação e compensação ambiental, a
realização do evento musical "HOJE O MUNDO PARA", promovido pela "BLR PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA", pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº18.192.0164/0001-23, sediada na Rua Acésio Rego Monteiro, 2398/A, Teresina Piauí, o qual ocorrerá no dia 10 de
julho de 2022, iniciando-se às 16h00min e com encerramento às 03h00min do dia seguinte, no Estacionamento do Theresina Hall, Av. Raul
Lopes, 2727, Ininga, Teresina, Piauí.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 08 de Julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
PORTARIA N° 64/2022
Procedimento Administrativo nº 000074-172/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por intermédio de sua Promotora de
Justiça Titular, no uso de suas atribuições legais e:
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público prescreve em seu artigo 8º que "o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade fim, destinado a: IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO o interesse deste Órgão Ministerial em fiscalizar o evento de maneira a evitar a ocorrência de danos e irregularidade que
atinjam direta ou indiretamente o meio ambiente;
CONSIDERANDO a notória ocorrência de poluição sonora e ambiental decorrente das atividades do evento a ser realizado pelo Compromissário;
CONSIDERANDO que o empreendimento Compromissário assume o interesse de realizar a adequação de sua festividade, mantendo-a de forma
a não permitir a ocorrência de outros danos e/ou irregularidades ambientais em razão do evento;
CONSIDERANDO a atuação do Órgão Ministerial na fiscalização do evento de forma preventiva e compensatória de danos ambientais;
RESOLVE:
Instaurar, em conjunto com a 28ª e 31ª Promotorias de Justiça de Teresina (PI), o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000074172/2022, na forma do Artigo. 8°, da Resolução n° 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, com a finalidade de acompanhar no
âmbito da seara de proteção, preservação e compensação ambiental, a realização do evento denominado "MICARINA 2022", promovido pela
"KALOR PRODUÇÕES PROPAGANDA E MARKETING LTDA", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.926.069/0001-52,
com sede na Rua Professor Alceu Brandão, 275, Bairro Monte Castelo, Teresina, Piauí, o qual ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de Outubro de 2022,
na Avenida Raul Lopes, Bairro Jóquei, CEP: 64046-010, em Teresina, Piauí.
Registre-se e Cumpra-se.
Teresina-PI, 12 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo

4.2. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 24647
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI
PORTARIANº107/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
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II, da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito funda- mental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Pú- blico dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde, ali- mentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Muni-cípios, cuidarda saúdeeassistência pública;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Jus- tiça, por meio do requerimento da Sra. Maria Lucivanda de Sousa, na
íntegra "Consi- derando que em 2011 comecei o tratamento de tireoide, que em 2015 descobri os nódu- los. Que fazia tratamento no Hospital
Universitário em Teresina, que no começo da
pandemia transferiram para o HGV, que desde lá dei entrada para a realização da ci- rurgia. Já é a terceira vez que quando chega minha vez de
realizar a cirurgia meus exames estão vencidos devido a demora e quando realizo os exames novamente volto pra fila de espera. Que devido a
demora os nódulos aumentaram, aumentando a exten- são da cirurgia. Que recebi uma mensagem da regulação que a minha solicitação passou mais de 60 dias aguardando agendamento. Pedindo para me dirigir à unidade de saúde para confirmação, e que caso a solicitação
permaneça por mais de 180 dias em revalidação ela será cancelada automaticamente.". Por fim, solicitou ao Ministério Pú- blico a tomada de
providências cabíveis.
RESOLVE instauraro ProcessoAdministrativonº104/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada do requerimento de nº de registro 000870-368/2022 da Sra. Sra. Maria Lucivanda de Sousa e demais documentos;
a expedição de Notificação para a Coordenadora Centro deregulação de consultas e exames de Piripiri e para a Secretaria Municipal de
Saú-de, por meio de e-mail eletrônico, para que se façam presentes em audiência virtual de- signada para o dia 25/07/2022, às 12h00min, a qual
terá como pauta o requerimento da Sra. Maria Lucivanda de Sousa, qual seja, a marcação de exames para proceder com o seu tratamento de
tireoide. Outrossim, que seja enviado cópia do requerimento e demais documentos em anexo para inteiro teor da situação.
Dê-se ciência a noticiante.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 12 de julho de 2022
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

4.3. 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24648
CENTRAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS
22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI
EDITAL Nº 48 / 2022
O Exmo. Sr. ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS, Promotor de Justiça titular da 22ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, nos endereços constantes dos autos, bem como do BID (BUSCA
INTEGRADA DE DADOS), o investigadoJAYME GOMES BARROSO SILVA, brasileiro, nascido em 30.04.2000, portador do RG nº
4.189.521SSP / PI e CPF nº: 079.561.193-59, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal. Desse modo, pelo presente, fica V.
Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086) 98149-2050 (segunda-feira a sexta-feira, de 08h00 às
13h00 ou do e-mail 22.pj.teresina@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de
acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 0800438-17.2022.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo
Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa
em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será
oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina- PI, em 18 de julho de 2022.
ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS
Promotor de Justiça
CENTRAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS
22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI
EDITAL Nº 49 / 2022
O Exmo. Sr. ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS, Promotor de Justiça titular da 22ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, nos endereços constantes dos autos, bem como do BID (BUSCA
INTEGRADA DE DADOS), o investigadoJOSÉ DE RIBAMAR CRAVEIRO DO NASCIMENTO, brasileiro, nascido em 29.12.1959, portador do
RG nº 687.351 SSP / PI e CPF nº: 239.265.383-68, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal. Desse modo, pelo presente, fica
V. Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086) 98149-2050 (segunda-feira a sexta-feira, de 08h00 às
13h00 ou do e-mail 22.pj.teresina@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de
acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 0814979-89.2021.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo
Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa
em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será
oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina- PI, em 18 de julho de 2022.
ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS
Promotor de Justiça

4.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24649
NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP Nº 001566-435/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato (NF) instaurada sob o SIMP nº 001566- 435/2021, no dia 29 de novembro de 2021, a partir de Termo de Declaração
prestado pelo Sr. Josenildo Tavares de Araújo (Doc: 4360312), residente no Conjunto José de Almeida, Quadra J, Casa 03, bairro São Luís,
Campo Maior-PI, onde ele relatou o fechamento do estabelecimento de ensino Unidade Escolar Paulo Ferraz.
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O declarante aduziu que: 1) Recebeu a notícia de que a Unidade Escolar Paulo Ferraz não funcionará mais no ano de 2022, por meio de uma
reunião com os professores e coordenadores, realizada na escola; 2. A informação adveio verbalmente da coordenadora e da diretora da escola,
sendo que elas foram informadas verbalmente pela gerente regional da educação; 3. A Unidade Escolar Paulo Ferraz é o único colégio estadual
no entorno de seis bairros, sendo eles: São Luís, Recreio, Renascer, Cidade Nova, São João e Água Azul; 4. O fechamento dessa escola trará
grandes prejuízos a todo o sedimento escolar dos anos e séries matriculados e impossibilitará a entrada de novos alunos de toda essa
comunidade; 5. Pede providências a esta douta promotoria para que garanta a abertura de matrículas a toda a comunidade escolar para o ano de
2022.
Em decisão monocrática, o Diretor da Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior determinou a distribuição do AP que originou esta NF
para a 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - 3ª PJCM (Doc: 4372475).
A 3ª PJCM realizou o declínio de atribuições em favor da 2ª Promotoria de Justiça no Município de Campo Maior (2ª PJCM), sob a alegação de
que o direito discutido nos presentes autos se encontra entre aqueles cuja defesa compõe atribuição especializada da 2ª PJCM, uma vez que não
versa sobre matéria de meio ambiente, probidade administrativa, patrimônio público e consumidor (Doc: 4382033).
No despacho inicial (ID: 34321057), foram determinadas as seguintes diligências: 1) A EXPEDIÇÃODEOFÍCIOsolicitando à 5ª Gerência Regional
de Educação
- 5ª GRE, noprazode10(dez)diasúteis, informações sobre o fechamento da Unidade Escolar Paulo Ferraz, localizada na Rua Licínio Fontinele
de Miranda, S/N, bairro São Luís, Campo Maior/PI, notadamente os estudos e documentos que embasaram tal decisão; 2) A
EXPEDIÇÃODEOFÍCIOsolicitando à Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC/PI, noprazode10(dez)diasúteis, informações sobre o
fechamento da
Unidade Escolar Paulo Ferraz, localizada na Rua Licínio Fontinele de Miranda, S/N, bairro São Luís, Campo Maior/PI, notadamente os estudos e
documentos que embasaram tal decisão.
A 5ª Gerência Regional de Educação de Campo Maior - 5ª GRE apresentou resposta ao ofício 2689/2021 (ID: 34441650), por meio do ofício n.
98, onde registrou que: 1. Após reordenamento, realizado no dia 19/11/2021, a Secretaria de Educação resolveu que a Unidade Escolar Paulo
Ferraz seria paralisada pelos fatos a seguir; 2. Em 2019, a SEDUC já havia se manifestado com relação ao fechamento de 02 (duas) turmas em
razão do pequeno número de alunos, e que era necessário um trabalho de busca ativa junto à comunidade escolar, para que o número de alunos
da escola não reduzisse ainda mais, pois dessa forma ficaria insustentável a situação; 3. Em 2019, foi encerrado o ensino fundamental da escola,
ficando a mesma ofertando para 2020 o Ensino Médio Regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos), haja vista a escola não ter conseguido
pelo menos manter o número de alunos; 4. A informação de paralisação da escola em 2022 foi repassada para a gestão de forma verbal, pela
Gerente Regional; 5. A Secretaria de Educação do Estado do Piauí, por meio da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, decidiu pela paralisação
da Unidade Escolar Paulo Ferraz, uma vez que vem num histórico de diminuição do número de alunos, conforme os mapas de matrícula (2018 a
2021); 6. A Secretaria de Educação publicou, em 01 de novembro de 2021, o edital de matrícula da Rede Pública Estadual de Educação Básica
do Piauí, que estabelece em seu Capítulo IV, artigo 26 e seus incisos, o número de alunos por turma, sendo que, em relação às turmas/séries
que a escola oferece são 40 (quarenta) alunos, considerando as condições de espaço físico.
A 5ª GRE ainda consignou que: 1. De fato, a escola é a única da Rede Estadual de ensino no entorno dos 05 (cinco) bairros citados, uma vez que
Renascer não é bairro, e sim faz parte do bairro São Luís; 2. Que os estudantes que moram no bairro Cidade Nova podem ser matriculados na
Unidade Escolar 13 de Março, que está localizada no bairro de Fátima que tem quase a mesma distância da escola Paulo Ferraz para o bairro
Cidade Nova; 3. Que os estudantes que moram no bairro São João, Água Azul e Recreio podem ser matriculados na Unidade Escolar Leopoldo
Pacheco, que fica no bairro vizinho, Nossa Senhora de Lourdes, ou ainda no CETI Cândido Borges que fica por trás do Leopoldo Pacheco; 4.
Que os estudantes do bairro São Luís, onde está localizada a escola Paulo Ferraz, também podem ser matriculados nas escolas citadas no item
anterior, uma vez que não fica tão distante e que muitos alunos residentes neste bairro já estudam no CETI Cândido Borges. Vale ressaltar que,
segundo informação da diretora da escola, a quantidade de alunos residentes no bairro em que a escola Paulo Ferraz está situada, não chega a
ser nem a metade dos alunos matriculados na escola; 5. Que os três alunos matriculados na escola Paulo Ferraz que moram na Zona Rural, não
serão prejudicados, uma vez que eles utilizam o transporte escolar para o deslocamento até a escola.
A 5ª GRE afirma ainda que nenhum aluno terá seu direito de acesso à escola negado ou prejudicado e que o fato da escola ser a única no
entorno de 05 (cinco) bairros, é importante refletir essa situação, uma vez que o número de alunos vem diminuindo a cada ano, quando deveria
ter aumentado com o crescimento populacional do bairro São Luís (Construção do residencial Renascer I e loteamento Pousada do Sol), onde
está localizada a escola em questão.
A Secretaria de Educação do Estado do Piauí - SEDUC/PI (ID: 34441888) apresentou resposta ao Ofício nº 2683/2021, ocasião em que pontuou
que: 1. Na oportunidade do reordenamento, verificou-se que a Unidade Escolar Paulo Ferraz, em sua série histórica, demonstra uma queda
acentuada na procura do alunado pelo atendimento realizado na unidade escolar, provavelmente em função do número de escolas (estaduais e
municipais) situadas nessa região; 2. Conforme análise aos dados da SEDUC, e de acordo com informações da Coordenação de Gestão e
Inspeção da 5ª GRE, houve um declínio no número de matrículas, o que ocasionou o fechamento da escola, onde o prédio terá outro
funcionamento educacional; 3. A SEDUC tem realizado um trabalho intenso e organizado, assistindo todo o seu alunado do caso em tela, sempre
buscando assegurar melhor estrutura e comodidade para receber os alunos no ano de 2022, com o intuito de manutenção da excelência do
ensino.
No despacho localizado no ID: 34586756, foram determinadas as seguintes diligências: 1) A PRORROGAÇÃOda presente NF por mais 90
(noventa) dias;
A EXPEDIÇÃODEOFÍCIOaoCAODEC, solicitando orientações no que diz respeito ao reordenamento de turmas, notadamente, no que diz
respeito ao fechamento de escola em razão do número incipiente de alunos (encaminhe-se cópia integral NF); 3) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
solicitando à 5ª Gerência Regional de Educação - 5ª GRE, noprazode10(dez)diasúteis, informações sobre a relotação dos servidores da
Unidade Escolar Paulo Ferraz, localizada na Rua Licínio Fontinele de Miranda, S/N, bairro São Luís, Campo Maior/PI.
O prazo da presente NF foi prorrogado (ID: 34586791). Vieram os autos em virtude da correição interna anual.
Em despacho correicional (ID 34678940), foi determinado que o feito continuasse em secretaria para o cumprimento dos expedientes
necessários, notadamente o cumprimento integral do despacho de ID: 34586756.
Em resposta ao ofício nº 319/2021, a 5ª GRE pôs em relevo que: 1. O procedimento adotado foi de paralisação das atividades escolares para o
Ano Letivo de 2022 pelas razões anteriormente expostas, mas principalmente pela falta de matrícula do seu objeto principal, "o aluno"; 2. O
prédio da unidade escolar não será fechado/abandonado, pois no local funcionam 05 (cinco) turmas do Programa de
Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA/PRO-Alfabetização) no turno da noite; 3. Encontram-se no local o acervo estudantil da escola paralisada
Hilda Miranda e da própria escola em questão, o que exige a permanência de pessoal para garantir o zelo e procedimentos administrativos
necessários; 4. A paralisação de uma unidade escolar que possui Conselho Escolar com CNPJ exigirá uma série de atos
administrativos/contábeis durante um período; 5. Evidenciamos o cuidado e zelo com os profissionais (principalmente com alguns servidores já
idosos, residentes no entorno da escola, problemas com deficiência física), para permanecerem lotados na unidade de ensino, mesmo com as
atividades escolares paralisadas, mas com ações que exigem pessoal para entrega e expedição de documentos, e até mesmo para o cuidado e
zelo pelos bens públicos que exigem pessoal para a manutenção e destinação de uso e que não seja considerado abandonado para sua
finalidade social, evitando assim, roubos de imobiliários e depredação do prédio; 6. O prédio servirá ainda como suporte para outras escolas que
necessitem sair de suas instalações, enquanto passam por reformas físicas estruturais, bem como servirá à comunidade para atividades que
precisarem; 7. A gestora da escola paralisada, em diálogo com a Supervisão municipal de Educação da 5ª Gerência, conduziu o processo de
relotação, permanência no prédio da escola ou concessão de benefícios adquiridos, como férias e licenças, de todos os servidores lotados na
escola (ID 53124378).
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O CAODEC encaminhou, a esta Promotoria, parecer técnico referente ao Atendimento nº 48/2022/CAODEC/MPPI em reposta ao ofício nº
320/2022. O Centro de Apoio sugeriu que sejam obtidos esclarecimentos acerca da ausência de manifestação do órgão normativo, ou seja, do
Conselho Estadual de Educação (CEE) sobre o fechamento do estabelecimento de ensino, assim como, da participação da comunidade escolar e
demonstração dos impactos da medida, em analogia ao parágrafo único do art. 28 da LDB, e do remanejamento dos profissionais envolvidos e
alunos, sem comprometimento da qualidade da educação (ID 53139683).
O CAODEC sugeriu ainda que os esclarecimentos acima podem ser obtidos através da realização de audiência extrajudicial e disponibilizou
minuta de recomendação, com vistas à suspensão do fechamento da unidade escolar, caso esta Promotoria entenda necessária.
Em novo despacho (ID 53376732), foi determinada a "A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO solicitando à 5ª Gerência Regional de Educação - 5ª GRE, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, informações sobre a ausência de manifestação do órgão normativo, ou seja, do Conselho Estadual de Educação
(CEE) sobre o fechamento do estabelecimento de ensino, assim como da participação da comunidade escolar e demonstração dos impactos da
medida, bem como informações sobre o remanejamento dos alunos da Unidade Escolar Paulo Ferraz, localizada na Rua Licínio Fontinele de
Miranda, S/N, bairro São Luís, Campo Maior/PI".
A 5ª GRE apresentou resposta ao ofício nº 890/2022 (ID 53560867), com as seguintes informações: 1. A Secretaria de Estado da Educação,
através da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, realizou o reordenamento da Rede para planejar a oferta de vagas e a racionalização da
capacidade física instalada, analisando-se a série histórica das escolas quanto à demanda e atendimento; 2. Na oportunidade do reordenamento
verificamos escolas que, em sua série histórica, demonstram uma queda acentuada na procura do alunado pelo atendimento realizado na
unidade escolar, havendo declínio no número de matrículas, motivo pelo qual foi analisada a possibilidade de paralisação da escola e
remanejamento dos alunos para escolas próximas; 3. Durante anos a Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, no momento do reordenamento,
alertou a equipe gestora das escolas acerca da necessidade de realização de busca ativa de alunos, recebendo inclusive comissões compostas
por comunidades escolares, portanto, a comunidade escolar de cada unidade estava ciente da situação relativa ao declínio no número de
matrículas, com a possibilidade de paralisação das escolas; 4. A Secretaria está na fase de solicitação de renovação de autorização da rede, com
a organização da documentação necessária para envio para o Conselho Estadual de Educação, e, oportunamente, será encaminhada a relação
de todas as escolas da rede que foram paralisadas; 5. Quanto à avaliação acerca dos impactos da medida, entendemos que a paralisação não
tenha gerado impactos negativos, uma vez que foi assegurada a continuidade do ensino a todos os alunos das escolas que foram paralisadas, na
mesma modalidade que estava sendo ofertada, em escolas próximas as que foram paralisadas, ou, quando possível, até no mesmo prédio, não
havendo, portanto, mudança fática na situação dos alunos; 6. Assim, os alunos da Unidade Escolar Paulo Ferraz foram remanejados para
Unidade Escolar Leopoldo Pacheco, que oferta a mesma modalidade antes ofertada pela escola Paulo Ferraz, nos mesmos horários, sendo
localizada a aproximadamente 922 metros do prédio da U.E. Paulo Ferraz, portanto, sem prejuízo a comunidade escolar.
Vieram os autos. É o relatório.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s) e
Inquéritos Civis (IC´s), com reiterados
despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada NF, PP e IC instaurado,
para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a possibilidade de
continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer que, neste momento, não há fatos que continuam a justificar a intervenção do Ministério
Público (MP) no caso em questão.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer 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.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoçãodointeressepúblicoprimário, dos interessessociais, dosinteressescoletivos lato sensu (difusos, coletivos stricto
sensu
e
individuais
homogêneos
de
relevância
social,
disponíveis
ou
não)
e
individuaisindisponíveis,empresumívelsituaçãoderisco,vedadatodaequalqueratuaçãoforadesuavocaçãoinstitucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
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No caso de que se cogita, compulsando os autos, constata-se que o fechamento da Unidade Escolar Paulo Feraz nãosuprimiu/suprirá o direito
constitucional à educação pertencente aos moradores dos bairros atendidos pelo estabelecimento de ensino, pois a 5ª GRE/SEDUC demonstrou
que o alunado está sendo atendido por outras escolas próximas.
Ora, é inviável manter um estabelecimento de ensino que, ano após ano apresenta queda no número de matrículas, haja vista que há, nos
arredores dos bairros atendidos, outras escolas capazes de atender à demanda.
Ademias, conforme informações da 5ª GRE, ID 53124378, o prédio servirá ainda como suporte para outras escolas que necessitem sair de suas
instalações, enquanto passam por reformas físicas estruturais, bem como servirá à comunidade para atividades que precisarem. A gestora da
escola paralisada, em diálogo com a Supervisão municipal de Educação da 5ª Gerência, conduziu o processo de relotação, permanência no
prédio da escola ou concessão de benefícios adquiridos, como férias e licenças, de todos os servidores lotados na escola.
Conforme ofício de ID 53560867, os alunos da Unidade Escolar Paulo Ferraz foram remanejados para Unidade Escolar Leopoldo Pacheco, que
oferta a mesma modalidade antes ofertada pela escola Paulo Ferraz, nos mesmos horários, sendo localizada a aproximadamente 922 metros do
prédio da U.E. Paulo Ferraz, portanto, sem prejuízo a comunidade escolar.
Nesse sentido, considerando que os alunos da Unidade Escolar Paulo Ferraz foram remanejados para outra unidade de ensino e que os
servidores passaram por processo de relotação, permanência no prédio da escola ou concessão de benefícios adquiridos, como férias e licenças,
verifica-se que o andamento do PA em questão não é mais necessário, inexistindo, por ora, providências judiciais ou extrajudiciais a serem
adotadas neste momento pela 2ª PJCM.
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel
Notícia de Fato (NF) ou Procedimento Administrativo (PA).
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, RESOLVO PROMOVER O ARQUIVAMENTO
da presente NOTÍCIA DE FATO (NF), sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), à luz da interpretação
sistemática dos arts. 12 e 13, combinado com art. 4º, III, da Resolução nº 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
A título de providências finais, DETERMINO:
A COMUNICAÇÃOao CSMP-PIsobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017;
A PUBLICAÇÃOda decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI), para ampla ciência e irrestrito controle social;
A EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ao(à) noticiante acerca deste arquiva- mento, fazendo constar seu inteiro teor, bem como para, querendo,
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §1º);
Apresentado recurso, a CONCLUSÃOdos autos para análise de recon- sideração (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §3º, parte final);
Não apresentado recurso, o ARQUIVAMENTODEFINITIVO, indepen- dente de nova conclusão, procedendo-se à ANOTAÇÃO dele em livro próprio, internamente, bem como no SIMP, com atualizações necessárias, para fins de controle.
Cumpra-se com urgência.
Campo Maior - PI, datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior
NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP Nº 001566-435/2021
ASSUNTO: ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIORECLAMANTE(S):JOSENILDOTAVARESDEARAÚJORECLAMADO(A):ESTADODOPIAUÍ
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato (NF) instaurada sob o SIMP nº 001566- 435/2021, no dia 29 de novembro de 2021, a partir de Termo de Declaração
prestado pelo Sr. Josenildo Tavares de Araújo (Doc: 4360312), residente no Conjunto José de Almeida, Quadra J, Casa 03, bairro São Luís,
Campo Maior-PI, onde ele relatou o fechamento do estabelecimento de ensino Unidade Escolar Paulo Ferraz.
O declarante aduziu que: 1) Recebeu a notícia de que a Unidade Escolar Paulo Ferraz não funcionará mais no ano de 2022, por meio de uma
reunião com os professores e coordenadores, realizada na escola; 2. A informação adveio verbalmente da coordenadora e da diretora da escola,
sendo que elas foram informadas verbalmente pela gerente regional da educação; 3. A Unidade Escolar Paulo Ferraz é o único colégio estadual
no entorno de seis bairros, sendo eles: São Luís, Recreio, Renascer, Cidade Nova, São João e Água Azul; 4. O fechamento dessa escola trará
grandes prejuízos a todo o sedimento escolar dos anos e séries matriculados e impossibilitará a entrada de novos alunos de toda essa
comunidade; 5. Pede providências a esta douta promotoria para que garanta a abertura de matrículas a toda a comunidade escolar para o ano de
2022.
Em decisão monocrática, o Diretor da Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior determinou a distribuição do AP que originou esta NF
para a 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - 3ª PJCM (Doc: 4372475).
A 3ª PJCM realizou o declínio de atribuições em favor da 2ª Promotoria de Justiça no Município de Campo Maior (2ª PJCM), sob a alegação de
que o direito discutido nos presentes autos se encontra entre aqueles cuja defesa compõe atribuição especializada da 2ª PJCM, uma vez que não
versa sobre matéria de meio ambiente, probidade administrativa, patrimônio público e consumidor (Doc: 4382033).
No despacho inicial (ID: 34321057), foram determinadas as seguintes diligências: 1) A EXPEDIÇÃODEOFÍCIOsolicitando à 5ª Gerência Regional
de Educação
- 5ª GRE, noprazode10(dez)diasúteis, informações sobre o fechamento da Unidade Escolar Paulo Ferraz, localizada na Rua Licínio Fontinele
de Miranda, S/N, bairro São Luís, Campo Maior/PI, notadamente os estudos e documentos que embasaram tal decisão; 2) A
EXPEDIÇÃODEOFÍCIOsolicitando à Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC/PI, noprazode10(dez)diasúteis, informações sobre o
fechamento da Unidade Escolar Paulo Ferraz, localizada na Rua Licínio Fontinele de Miranda, S/N, bairro São Luís, Campo Maior/PI,
notadamente os estudos e documentos que embasaram tal decisão.
A 5ª Gerência Regional de Educação de Campo Maior - 5ª GRE apresentou resposta ao ofício 2689/2021 (ID: 34441650), por meio do ofício n.
98, onde registrou que: 1. Após reordenamento, realizado no dia 19/11/2021, a Secretaria de Educação resolveu que a Unidade Escolar Paulo
Ferraz seria paralisada pelos fatos a seguir; 2. Em 2019, a SEDUC já havia se manifestado com relação ao fechamento de 02 (duas) turmas em
razão do pequeno número de alunos, e que era necessário um trabalho de busca ativa junto à comunidade escolar, para que o número de alunos
da escola não reduzisse ainda mais, pois dessa forma ficaria insustentável a situação; 3. Em 2019, foi encerrado o ensino fundamental da escola,
ficando a mesma ofertando para 2020 o Ensino Médio Regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos), haja vista a escola não ter conseguido
pelo menos manter o número de alunos; 4. A informação de paralisação da escola em 2022 foi repassada para a gestão de forma verbal, pela
Gerente Regional; 5. A Secretaria de Educação do Estado do Piauí, por meio da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, decidiu pela paralisação
da Unidade Escolar Paulo Ferraz, uma vez que vem num histórico de diminuição do número de alunos, conforme os mapas de matrícula (2018 a
2021); 6. A Secretaria de Educação publicou, em 01 de novembro de 2021, o edital de matrícula da Rede Pública Estadual de Educação Básica
do Piauí, que estabelece em seu Capítulo IV, artigo 26 e seus incisos, o número de alunos por turma, sendo que, em relação às turmas/séries
que a escola oferece são 40 (quarenta) alunos, considerando as condições de espaço físico.
A 5ª GRE ainda consignou que: 1. De fato, a escola é a única da Rede Estadual de ensino no entorno dos 05 (cinco) bairros citados, uma vez que
Renascer não é bairro, e sim faz parte do bairro São Luís; 2. Que os estudantes que moram no bairro Cidade Nova podem ser matriculados na
Unidade Escolar 13 de Março, que está localizada no bairro de Fátima que tem quase a mesma distância da escola Paulo Ferraz para o bairro
Cidade Nova; 3. Que os estudantes que moram no bairro São João, Água Azul e Recreio podem ser matriculados na Unidade Escolar Leopoldo
Pacheco, que fica no bairro vizinho, Nossa Senhora de Lourdes, ou ainda no CETI Cândido Borges que fica por trás do Leopoldo Pacheco; 4.
Que os estudantes do bairro São Luís, onde está localizada a escola Paulo Ferraz, também podem ser matriculados nas escolas citadas no item
anterior, uma vez que não fica tão distante e que muitos alunos residentes neste bairro já estudam no CETI Cândido Borges. Vale ressaltar que,
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segundo informação da diretora da escola, a quantidade de alunos residentes no bairro em que a escola Paulo Ferraz está situada, não chega a
ser nem a metade dos alunos matriculados na escola; 5. Que os três alunos matriculados na escola Paulo Ferraz que moram na Zona Rural, não
serão prejudicados, uma vez que eles utilizam o transporte escolar para o deslocamento até a escola.
A 5ª GRE afirma ainda que nenhum aluno terá seu direito de acesso à escola negado ou prejudicado e que o fato da escola ser a única no
entorno de 05 (cinco) bairros, é importante refletir essa situação, uma vez que o número de alunos vem diminuindo a cada ano, quando deveria
ter aumentado com o crescimento populacional do bairro São Luís (Construção do residencial Renascer I e loteamento Pousada do Sol), onde
está localizada a escola em questão.
A Secretaria de Educação do Estado do Piauí - SEDUC/PI (ID: 34441888) apresentou resposta ao Ofício nº 2683/2021, ocasião em que pontuou
que: 1. Na oportunidade do reordenamento, verificou-se que a Unidade Escolar Paulo Ferraz, em sua série histórica, demonstra uma queda
acentuada na procura do alunado pelo atendimento realizado na unidade escolar, provavelmente em função do número de escolas (estaduais e
municipais) situadas nessa região; 2. Conforme análise aos dados da SEDUC, e de acordo com informações da Coordenação de Gestão e
Inspeção da 5ª GRE, houve um declínio no número de matrículas, o que ocasionou o fechamento da escola, onde o prédio terá outro
funcionamento educacional; 3. A SEDUC tem realizado um trabalho intenso e organizado, assistindo todo o seu alunado do caso em tela, sempre
buscando assegurar melhor estrutura e comodidade para receber os alunos no ano de 2022, com o intuito de manutenção da excelência do
ensino.
No despacho localizado no ID: 34586756, foram determinadas as seguintes diligências: 1) A PRORROGAÇÃOda presente NF por mais 90
(noventa) dias;
A EXPEDIÇÃODEOFÍCIOaoCAODEC, solicitando orientações no que diz respeito ao reordenamento de turmas, notadamente, no que diz
respeito ao fechamento de escola em razão do número incipiente de alunos (encaminhe-se cópia integral NF); 3) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
solicitando à 5ª Gerência Regional de Educação - 5ª GRE, noprazode10(dez)diasúteis, informações sobre a relotação dos servidores da
Unidade Escolar Paulo Ferraz, localizada na Rua Licínio Fontinele de Miranda, S/N, bairro São Luís, Campo Maior/PI.
O prazo da presente NF foi prorrogado (ID: 34586791). Vieram os autos em virtude da correição interna anual.
Em despacho correicional (ID 34678940), foi determinado que o feito continuasse em secretaria para o cumprimento dos expedientes
necessários, notadamente o cumprimento integral do despacho de ID: 34586756.
Em resposta ao ofício nº 319/2021, a 5ª GRE pôs em relevo que: 1. O procedimento adotado foi de paralisação das atividades escolares para o
Ano Letivo de 2022 pelas razões anteriormente expostas, mas principalmente pela falta de matrícula do seu objeto principal, "o aluno"; 2. O
prédio da unidade escolar não será fechado/abandonado, pois no local funcionam 05 (cinco) turmas do Programa de Alfabetização de Jovens e
Adultos (AJA/PRO-Alfabetização) no turno da noite; 3. Encontram-se no local o acervo estudantil da escola paralisada Hilda Miranda e da própria
escola em questão, o que exige a permanência de pessoal para garantir o zelo e procedimentos administrativos necessários; 4. A paralisação de
uma unidade escolar que possui Conselho Escolar com CNPJ exigirá uma série de atos administrativos/contábeis durante um período; 5.
Evidenciamos o cuidado e zelo com os profissionais (principalmente com alguns servidores já idosos, residentes no entorno da escola, problemas
com deficiência física), para permanecerem lotados na unidade de ensino, mesmo com as atividades escolares paralisadas, mas com ações que
exigem pessoal para entrega e expedição de documentos, e até mesmo para o cuidado e zelo pelos bens públicos que exigem pessoal para a
manutenção e destinação de uso e que não seja considerado abandonado para sua finalidade social, evitando assim, roubos de imobiliários e
depredação do prédio; 6. O prédio servirá ainda como suporte para outras escolas que necessitem sair de suas instalações, enquanto passam
por reformas físicas estruturais, bem como servirá à comunidade para atividades que precisarem; 7. A gestora da escola paralisada, em diálogo
com a Supervisão municipal de Educação da 5ª Gerência, conduziu o processo de relotação, permanência no prédio da escola ou concessão de
benefícios adquiridos, como férias e licenças, de todos os servidores lotados na escola (ID 53124378).
O CAODEC encaminhou, a esta Promotoria, parecer técnico referente ao Atendimento nº 48/2022/CAODEC/MPPI em reposta ao ofício nº
320/2022. O Centro de Apoio sugeriu que sejam obtidos esclarecimentos acerca da ausência de manifestação do órgão normativo, ou seja, do
Conselho Estadual de Educação (CEE) sobre o fechamento do estabelecimento de ensino, assim como, da participação da comunidade escolar e
demonstração dos impactos da medida, em analogia ao parágrafo único do art. 28 da LDB, e do remanejamento dos profissionais envolvidos e
alunos, sem comprometimento da qualidade da educação (ID 53139683).
O CAODEC sugeriu ainda que os esclarecimentos acima podem ser obtidos através da realização de audiência extrajudicial e disponibilizou
minuta de recomendação, com vistas à suspensão do fechamento da unidade escolar, caso esta Promotoria entenda necessária.
Em novo despacho (ID 53376732), foi determinada a "A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO solicitando à 5ª Gerência Regional de Educação - 5ª GRE, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, informações sobre a ausência de manifestação do órgão normativo, ou seja, do Conselho Estadual de Educação
(CEE) sobre o fechamento do estabelecimento de ensino, assim como da participação da comunidade escolar e demonstração dos impactos da
medida, bem como informações sobre o remanejamento dos alunos da Unidade Escolar Paulo Ferraz, localizada na Rua Licínio Fontinele de
Miranda, S/N, bairro São Luís, Campo Maior/PI".
A 5ª GRE apresentou resposta ao ofício nº 890/2022 (ID 53560867), com as seguintes informações: 1. A Secretaria de Estado da Educação,
através da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, realizou o reordenamento da Rede para planejar a oferta de vagas e a racionalização da
capacidade física instalada, analisando-se a série histórica das escolas quanto à demanda e atendimento; 2. Na oportunidade do reordenamento
verificamos escolas que, em sua série histórica, demonstram uma queda acentuada na procura do alunado pelo atendimento realizado na
unidade escolar, havendo declínio no número de matrículas, motivo pelo qual foi analisada a possibilidade de paralisação da escola e
remanejamento dos alunos para escolas próximas; 3. Durante anos a Unidade de Gestão e Inspeção Escolar, no momento do reordenamento,
alertou a equipe gestora das escolas acerca da necessidade de realização de busca ativa de alunos, recebendo inclusive comissões compostas
por comunidades escolares, portanto, a comunidade escolar de cada unidade estava ciente da situação relativa ao declínio no número de
matrículas, com a possibilidade de paralisação das escolas; 4. A Secretaria está na fase de solicitação de renovação de autorização da rede, com
a organização da documentação necessária para envio para o Conselho Estadual de Educação, e, oportunamente, será encaminhada a relação
de todas as escolas da rede que foram paralisadas; 5. Quanto à avaliação acerca dos impactos da medida, entendemos que a paralisação não
tenha gerado impactos negativos, uma vez que foi assegurada a continuidade do ensino a todos os alunos das escolas que foram paralisadas, na
mesma modalidade que estava sendo ofertada, em escolas próximas as que foram paralisadas, ou, quando possível, até no mesmo prédio, não
havendo, portanto, mudança fática na situação dos alunos; 6. Assim, os alunos da Unidade Escolar Paulo Ferraz foram remanejados para
Unidade Escolar Leopoldo Pacheco, que oferta a mesma modalidade antes ofertada pela escola Paulo Ferraz, nos mesmos horários, sendo
localizada a aproximadamente 922 metros do prédio da U.E. Paulo Ferraz, portanto, sem prejuízo a comunidade escolar.
Vieram os autos. É o relatório.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s) e
Inquéritos Civis (IC´s), com reiterados despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada NF, PP e IC instaurado,
para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a possibilidade de
continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer que, neste momento, não há fatos que continuam a justificar a intervenção do Ministério
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Público (MP) no caso em questão.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer 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.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoçãodointeressepúblicoprimário, dos interessessociais, dosinteressescoletivos lato sensu (difusos, coletivos stricto
sensu
e
individuais
homogêneos
de
relevância
social,
disponíveis
ou
não)
e
individuaisindisponíveis,empresumívelsituaçãoderisco,vedadatodaequalqueratuaçãoforadesuavocaçãoinstitucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
No caso de que se cogita, compulsando os autos, constata-se que o fechamento da Unidade Escolar Paulo Feraz nãosuprimiu/suprirá o direito
constitucional à educação pertencente aos moradores dos bairros atendidos pelo estabelecimento de ensino, pois a 5ª GRE/SEDUC demonstrou
que o alunado está sendo atendido por outras escolas próximas.
Ora, é inviável manter um estabelecimento de ensino que, ano após ano apresenta queda no número de matrículas, haja vista que há, nos
arredores dos bairros atendidos, outras escolas capazes de atender à demanda.
Ademias, conforme informações da 5ª GRE, ID 53124378, o prédio servirá ainda como suporte para outras escolas que necessitem sair de suas
instalações, enquanto passam por reformas físicas estruturais, bem como servirá à comunidade para atividades que precisarem. A gestora da
escola paralisada, em diálogo com a Supervisão municipal de Educação da 5ª Gerência, conduziu o processo de relotação, permanência no
prédio da escola ou concessão de benefícios adquiridos, como férias e licenças, de todos os servidores lotados na escola.
Conforme ofício de ID 53560867, os alunos da Unidade Escolar Paulo Ferraz foram remanejados para Unidade Escolar Leopoldo Pacheco, que
oferta a mesma modalidade antes ofertada pela escola Paulo Ferraz, nos mesmos horários, sendo localizada a aproximadamente 922 metros do
prédio da U.E. Paulo Ferraz, portanto, sem prejuízo a comunidade escolar.
Nesse sentido, considerando que os alunos da Unidade Escolar Paulo Ferraz foram remanejados para outra unidade de ensino e que os
servidores passaram por processo de relotação, permanência no prédio da escola ou concessão de benefícios adquiridos, como férias e licenças,
verifica-se que o andamento do PA em questão não é mais necessário, inexistindo, por ora, providências judiciais ou extrajudiciais a serem
adotadas neste momento pela 2ª PJCM.
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel
Notícia de Fato (NF) ou Procedimento Administrativo (PA).
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, RESOLVO PROMOVER O ARQUIVAMENTO
da presente NOTÍCIA DE FATO (NF), sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), à luz da interpretação
sistemática dos arts. 12 e 13, combinado com art. 4º, III, da Resolução nº 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
A título de providências finais, DETERMINO:
A COMUNICAÇÃOao CSMP-PIsobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017;
A PUBLICAÇÃOda decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI), para ampla ciência e irrestrito controle social;
A EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ao(à) noticiante acerca deste arquiva- mento, fazendo constar seu inteiro teor, bem como para, querendo,
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §1º);
Apresentado recurso, a CONCLUSÃOdos autos para análise de recon- sideração (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §3º, parte final);
Não apresentado recurso, o ARQUIVAMENTODEFINITIVO, indepen- dente de nova conclusão, procedendo-se à ANOTAÇÃO dele em livro próprio, internamente, bem como no SIMP, com atualizações necessárias, para fins de controle.
Cumpra-se com urgência.
Campo Maior - PI, datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior

4.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24650
PORTARIA Nº 27/2022
(ProcedimentoAdministrativonº26/2022) SIMPnº000372-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
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CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Inquérito Policial, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 0000352-97.2018.8.18.0050,
instaurado a fim de apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 306, 308 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, figurando como autor
Honorino Alves Viana, alcunha "Neto Rodrigues", brasileiro, nascido em 11/12/1974, RG nº
1.425.688 SSP-PI, inscrito no CPF nº 565.930.823-68, filho de Maria Alves Silva, residente e domiciliado na Rua Cel. Silvestre Lopes, 1894,
centro, Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 26/2022, SIMP
000372-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000352-97.2018.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0000352- 97.2018.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
A ELABORAÇÃO DE MINUTA, a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a
instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
AFIXAÇÃOdo prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente
procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo
de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 28/2022
(ProcedimentoAdministrativonº27/2022) SIMPnº000375-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000194705.2016.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a possível prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, figurando como autor
Francisco Alves de
Oliveira, alcunha "Leão", brasileiro, nascido em 06/03/1980, RG nº 2421321 SSP-PI, inscrito no
CPF nº 007.048.123-71, filho de Luzia Maria da Conceição, residente e domiciliado na Localidade
Olho D'Água dos Negros, zona rural de Esperantina-PI.
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CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 27/2022, SIMP
000375-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0001947-05.2016.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0001947- 05.2016.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
A ELABORAÇÃO DE MINUTA, a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a
instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
AFIXAÇÃOdo prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente
procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo
de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 29/2022
(ProcedimentoAdministrativonº28/2022) SIMPnº000378-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000102561.2016.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a possível prática
do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, figurando como autor Francisco Jordel Pereira da Silva,
brasileiro, inscrito no CPF nº 044.563.483-99, filho de Antônia Pereira da Silva, residente e domiciliado na Avenida São José, nº 1282, bairro
Batista de Amorim, em Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 28/2022, SIMP
000378-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0001025-61.2016.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do A NPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0001025- 61.2016.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
A ELABORAÇÃO DE MINUTA, a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a
instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
AFIXAÇÃOdo prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente
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procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo
de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 30/2022
(ProcedimentoAdministrativonº29/2022) SIMPnº000379-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDOo Auto de Prisão em Flagrante 8341/2021, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 080163095.2021.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a
possível prática do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, figurando como autor Francisco das
Chagas Miranda Soares, brasileiro, nascido em 24/05/1987, RG nº 2832140 SSP-PI, filho de Francisca Miranda Soares, residente e domiciliado
na Localidade Angico da Arara, zona rural de Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 29/2022, SIMP
000379-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0801630-95.2021.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0801630- 95.2021.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃO DEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 31/2022
(ProcedimentoAdministrativonº30/2022) SIMPnº000380-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
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espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDOo Auto de Prisão em Flagrante 8336/2021, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 080162913.2021.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a
possível prática do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, figurando como autor Antônio Soares
da Silva, alcunha "Antônio Benedito", brasileiro, nascido em 21/06/1950, inscrito no CPF nº 590.510.191-49, filho de Maria de Lourdes da
Conceição, residente e domiciliado na Localidade Angico da Arara, zona rural de Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 30/2022, SIMP
000380-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0801629-13.2021.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0801629- 13.2021.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 32/2022
(ProcedimentoAdministrativonº31/2022)SIMPnº000381-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000123141.2017.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a possível prática
do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, figurando como autor Francisco das Chagas Oliveira
Araújo, brasileiro, nascido em 21/12/1970, RG nº 1027323 SSP-PI, inscrito no CPF nº 687.324.573- 91, filho de Maria Oliveira Araújo, residente e
domiciliado na Localidade Mata Fresca, zona rural de Matias Olímpio-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 31/2022, SIMP
000381-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0001231-41.2017.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
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A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0001231- 41.2017.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 37/2022
(ProcedimentoAdministrativonº36/2022) SIMPnº000387-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDOo Auto de Prisão em Flagrante 2857/2021, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 080058993.2021.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a
possível prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, figurando como autor Francivaldo
Sousa Marques, brasileiro, nascido em 17/11/1994, RG nº 3.747.757 SSP-PI, inscrito no CPF nº 071.666.883-19, filho de Maria de Fatima Santos
Sousa, residente e domiciliado na Localidade Alame, zona rural de Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 36/2022, SIMP
000387-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0800589-93.2021.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
AJUNTADAde cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0800589- 93.2021.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
A ELABORAÇÃO DE MINUTA, a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a
instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A EXPEDIÇÃO DE CONVITE ao autor do fato, para que informe se possui interesse em celebrar Acordo de Não Persecução Penal com o
Ministério Público, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal;
AFIXAÇÃOdo prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente
procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo
de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
PromotordeJustiça
PORTARIA Nº 33/2022
(ProcedimentoAdministrativonº32/2022) SIMPnº000383-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
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CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000091613.2017.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a possível prática
do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal, figurando como autor Francisco
de Assis Rodrigues de Araújo, alcunha "Xiszinho", brasileiro, nascido em 28/01/1986, CPF não informado, filho de Francisca Antônia Rodrigues
Rocha e Irineu Carneiro de Araújo, residente e domiciliado no Beco 21, s/n, bairro Santa Luzia, Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 32/2022, SIMP
000383-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000916-13.2017.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0000916- 13.2017.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 34/2022
(ProcedimentoAdministrativonº33/2022) SIMPnº000384-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000066791.2019.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a possível prática
do crime previsto no art. 331 do Código Penal, figurando como autor Elias Viturino Ferreira Neto,
brasileiro, nascido em 09/11/1991, RG nº 3421784 SSP-PI, filho de Julia Ferreira dos Santos, residente e domiciliado na Rua Leonardo das
Dores, centro de Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 33/2022, SIMP
000384-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000667-91.2019.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
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DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0000667- 91.2019.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
A ELABORAÇÃO DE MINUTA, a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a
instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
AFIXAÇÃOdo prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente
procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo
de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 35/2022
(ProcedimentoAdministrativonº34/2022) SIMPnº000385-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 080054307.2021.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a possível prática
dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 306, §2º, do CTB, figurando como autor
Airto de Jesus Rodrigues, brasileiro, nascido em 10/02/1989, RG nº 575117631 SSP-SP, inscrito no CPF nº 044.829.683-74, filho de Expedita
Maria de Jesus, residente e domiciliado na Rua Lourival Nogueira de Aguiar, nº 320, centro de Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 34/2022, SIMP
000385-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0800543-07.2021.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0800543- 07.2021.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃO DEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 36/2022
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(ProcedimentoAdministrativonº35/2022) SIMPnº000386-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Inquérito Policial, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 0801616-77.2022.8.18.0050,
instaurado a fim de apurar a possível prática do crime
previsto no art. 133, § 3°, inciso II, do Código Penal, figurando como autora Laura Sampaio Gomes,
brasileira, nascida em 07/04/1999, RG nº 4.406.898 SSP-PI, CPF nº 084.141.353-31, filha de Francinete Gomes Sampaio, residente e domiciliada
na Rua da Coheb, Quadra 05, Canto Da Velha, Bairro Novo Horizonte, em Esperantina-PI.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 35/2022, SIMP
000386-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0801616-77.2022.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
ANOMEAÇÃOda Assessora de Promotoria de Justiça, TAÍRES OLIVEIRA BORGES, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0801616- 77.2022.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA24651
INQUÉRITO CIVIL N° 40/2018 SIMP N.º 000125-164/2017
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Extrajudicial instaurado com o escopo de apurar a ineficiência de serviços públicos no âmbito do Município de Batalha,
concernentes à saúde, saneamento básico, serviço de limpeza pública, merenda escolar e pagamento do piso salarial de profissionais do
magistério.
Foi certificado nos autos a presença de procedimentos que tramitavam nesta promotoria, sobre os mesmos pontos da denúncia.
Diante de tal disposição, foi proferida decisão de arquivamento parcial, sendo determinado que o presente procedimento passaria a tratar
especificamente sobre o fechamento das Unidades Básicas de Saúde do Município, e os demais seriam juntados aos procedimentos oriundos do
desmembramento.
Solicitado apoio ao CAODS/MPPI no sentido da realização de pesquisa atualizada no CNES quanto ao quadro de profissionais das unidades de
saúde: Carnaúba, Vitória de Baixo, Cacimbas II, Marajá dos Almeidas, Massapê, Palmeiras, Pedra do Letreiro e Vila Kolping. ID 33388695
Em resposta, foi encaminhado o Apoio CAODS 397/2021, com a relação de todos os estabelecimentos de saúde do município, o quadro de
profissionais, bem como a relação dos estabelecimentos de saúde desativados. ID 34537792
Oficiada a Secretária de Saúde de Batalha para apresentar informações sobre o caso, encaminhou as razões do fechamento de postos de saúde
- teriam sido passados à responsabilidade de outros postos de atendimento. ID 53470179
A documentação apresentada pelo Município de Batalha foi encaminhada ao CAODS para análise. Em resposta, foi encaminhado o Parecer n°
31/2022, concluindo: "Arquivamento do presente Inquérito Civil, com base no art.10, Cap. V, da Res. CNMP Nº23/2017, em decorrência do
exaurimento do objeto, haja vista que, de acordo com análise nos sistemas "Portal E-Gestor" e CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde), o município de Batalha possui cobertura de 100% da Atenção Primária em Saúde, que é composta
por 13 (treze) equipes de Saúde da Família registradas no CNES e com carga horária atendendo
ao mínimo exigido". ID 53956888
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É o necessário. Fundamento.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s),
Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de
prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, NÃO há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP)
no caso em questão.
Senão, vejamos.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer 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.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoçãodointeressepúblicoprimário, dos interessessociais,dosinteressescoletivoslatosensu(difusos, coletivos stricto
sensu
e
individuais
homogêneos
de
relevância
social,
disponíveis
ou
não)
e
individuaisindisponíveis,empresumívelsituaçãoderisco,vedadatodaequalqueratuaçãoforade sua vocação institucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
De outra banda, é preciso observar ainda a questão principiológica que envolve todo o ordenamento jurídico pátrio.
Osprincípiosdarazoabilidade,proporcionalidade,duração razoável do processo e tantos outros, que aqui caberiam serem citados, precisam
de
amparo
ministerial
no
caso
concreto.
Fazer
perdurar
INFINITAMENTE
uma
investigaçãosemqualquerconfirmaçãodeindíciooufatoseriaumaafrontaconstitucionaleprocessual,uma espécie de investigaçãoad
aeternum.
A clareza solar contida no art. 5º, LXXVIII, da Lei das Leis não deixa dúvidas a respeito do que fora acima mencionado, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Demais disso, urge trazer à baila os ensinamentos de Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, ipsis litteris,
aplicávelmutatismutandiaosPA'seNF's:
O
i n q u é r i t o
c i v i l
p o d e r á
s e r
a r q u i v a d o :
a )
p o r q u e
a
i n v e s t i g a ç ã o
dosfatosdemonstrouinexistiremospressupostosfáticosoujurídicosquesirvam de base ou a justa causa para a propositura da ação
civilpública, b) porque a investigação demonstrou que, embora, tivessem existido tais pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação.
(GRIFOSNOSSOS).
É, pois, evidente que ninguém (órgão, pessoa jurídica ou física) poderá ficar submetido, eternamente, às investigações de qualquer órgão no
sistema jurídico pátrio. Não há justificativa para legalizar o EXCESSO, pelo contrário, ele deve ser afastado, já que a proibição do excesso foi
considerada muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, que, segundo Humberto
Ávila, proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental.
No caso de que se cogita, destaca-se que o procedimento em lume foi instaurado com o escopo de apurar ineficiência de serviço público no
âmbito do município de Batalha, consistente no fechamento de algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o que estaria deixando a população
desassistida.
Todavia, após o cumprimento de expedientes por parte da Promotoria de Justiça de Batalha/PI, verificou-se que a situação de irregularidade não
mais persiste.
Ante o apoio do CAODS/MPPI, restou concluído, com análise nos sistemas "Portal E-Gestor" e CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde), que o município de Batalha possui cobertura de 100% da Atenção Primária em Saúde, que é composta por 13 (treze) equipes de
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Saúde da Família registradas no CNES e com carga horária atendendo ao mínimo exigido. ID 53610224
Assim, com a intervenção ministerial, as irregularidades narradas nos autos NÃO mais persistem, não havendo necessidade de qualquer outra
medida, no âmbito civil, a ser adotada por este Órgão Ministerial.
Desse modo, pelos motivos expostos, com base no art. 10, da Resolução CNMP n° 23/2007, determino o ARQUIVAMENTO do feito, em
decorrência do exaurimento do objeto, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Diante do exporto, DETERMINO:
PUBLIQUE-SEa presente decisão de arquivamento em DOEMP/PI;
CIÊNCIA da presente decisão de arquivamento ao CAODS/MPPI;
NOTIFIQUE, aos noticiantes da presente promoção de arquivamento, informando que, até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público
para que seja
homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão os interessados apresentar razões escritas ou documentos contra a promoção
de arquivamento;
REMESSAnecessária do feito ao E. CSMP/PI, via SIMP, para controle finalístico, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017, comunicando-se ao E. CSMP.
Baixas em SIMP. Expedientes necessários.
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 43/2022SIMPN°000326-164/2022
Objeto: Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o funcionamento das Equipes de Saúde da Família no Município de Batalha/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu
representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Batalha/PI, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da
Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDOo teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 02/2017 (Anexo1, do Anexo XXII - Operacionalização da Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB) que tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção,
proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância
em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à
população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária;
CONSIDERANDOque é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal para a Estratégia Saúde na Família;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 32/2022, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, afim deacompanhar o funcionamento das Equipes de Estratégia da Saúde da Família noMunicípiode Batalha/PI,determinando as
seguintes providências:
AUTUAÇÃOda presente Portaria, com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSAdesta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
para conhecimento;
REMESSAdesta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
REQUISITE-SE, a Secretaria Municipal de Saúde de Batalha/PI, para encaminhar, noprazode30(dez)diascorridos, informações sobre O
FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, encaminhando seu plano de saúde, as características, os objetivos, as metas e os
mecanismos de acompanhamento da equipe, além de detalhar sobre a infraestrutura material, de equipamentos e insumos das equipes da saúde
da família, de saúde bucal e dos agentes comunitários de saúde;
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Silmara de Sampaio Sousa, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
deliberações.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 08/2022 (Ref.: PA 26/2020 SIMP nº 000349-164/2019)
EMENTA: "Regularizar o processo de fechamento/nucleação da rede municipal de ensino de Batalha/PI"
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por sua representante signatária em exercício na Promotoria de Justiça de Batalha/PI, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo - lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e
os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses
difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada;
CONSIDERANDOque a educação é direito pública fundamental, nos termos do art.
º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
Página 25

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1140 Disponibilização: Terça-feira, 19 de Julho de 2022 Publicação: Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que o fornecimento de ensino fundamental, inclusive em escolas públicas próximas às residências, é dever do Estado e
constitui direito da criança, nos termos dos artigos 205 e 208, IV da Constituição Federal, art. 53, V e 54, IV, do Estatuto da Criança e do
Adolescente e art. 4º, IV da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;
CONSIDERANDO que o 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente é categórico quanto ao respeito aos valores sociais da criança, por prever
que "no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente,
garantindo-se a estes liberdade de criação e o acesso à fonte de cultura."
CONSIDERANDO que a educação básica da população rural deve ser oferecida com as "adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às
condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural", nos exatos termos do art. 28 e incisos da Lei 9.394/1996 (Lei das
Diretrizes Básicas da Educação).
CONSIDERANDO que, nos termo do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação), que determina que "O
fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino,
que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da
comunidade escolar. "
CONSIDERANDO que o descumprimento do dever do Poder Público de oferecer regularmente o ensino obrigatório importa responsabilidade da
autoridade competente, consoante o disposto no §2º do art. 208 da CF/88;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 2 de 2008 do Conselho Nacional de Educação que estabelece diretrizes complementares, normas
e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo;
CONSIDERANDO que a aludida resolução estabelece em seu art. 3o que a Educação Infantil e os anos iniciais der Ensino Fundamental serão
sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e de deslocamento das crianças;
CONSIDERANDO, ainda nos termos da referida resolução, que quando os anos iniciais do Ensino Fundamental não puderem ser oferecidos nas
próprias comunidades das crianças, a nucleação rural levará em conta a participação das comunidades interessadas na definição do local, bem
como as possibilidades de percurso a pé pelos alunos na menor distância a ser percorrida;
CONSIDERANDO, nos termos da Resolução n° 2/2008, que quando os anos iniciais do Ensino Fundamental não puderem ser oferecidos nas
próprias comunidades das crianças, a nucleação rural levará em conta a participação das comunidades interessadas na definição do local, bem
como as possibilidades de percurso a pé pelos alunos na menor distância a ser percorrida;
CONSIDERANDOque a Prefeitura Municipal de Batalha não comprovou os requisitos necessários ao processo de nucleação, deixando de
apresentar a este órgão ministerial, manifestação do Conselho Estadual de Educação, análise de diagnóstico do impacto da ação; apresentação
de plano de Transporte Escolar, contendo a definição das rotas dos transportes e o tempo máximo dos alunos em deslocamento; relação dos
monitores dos ônibus escolares e informações acerca da conclusão do processo de fechamento das escolas públicas municipais nucleadas;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Batalha/PI, Sr. JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário (a) Municipal de Educação, Sr. LUIZ SEGUNDO DE CARVALHO SOBRINHO, atendendo aos princípios da legalidade, publicidade,
moralidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que adotem as providências necessárias para que:
Encaminhe a esta Promotoria de Justiça relatório com a comprovação dos requisitos legais para o fechamento/nucleação das escolas da zona
rural ou urbana da rede municipal de Batalha/PI, noprazode30 (trinta)dias, contados do recebimento desta recomendação:
Manifestação do junto ao Conselho Estadual de Educação ou junto ao Conselho Municipal de Educação respectivo acerca do fechamento das
escolas;
Justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação;
Análise de diagnóstico do impacto da ação (ex: impacto financeiro e social);
Manifestação da Comunidade Escolar (Ex: Associação de pais e alunos, Associação dos Moradores beneficiados, etc);
Informação das unidades escolares para as quais os estudantes foram encaminhados, se está sendo observada a relação adequada entre o
número de alunos e professores;
Apresentação de plano de Transporte Escolar, com definição de rotas dos transportes, tempo máximo dos alunos em deslocamento e relação dos
monitores dos ônibus escolares;
Apresentação de outros documentos que justifiquem o fechamento da unidade
escolar.
Além da questão escolar, que sejam encaminhadas informações, prazode48(quarenta e oito) horas, acerca da destinação dos imóveis das
escolas fechadas e informações acerca da conclusão do processo de fechamento das escolas públicas municipais nucleadas.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍsobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Vencidos os prazos concedidos, requisita-se informações no que diz respeito ao atendimento desta recomendação, inclusive sobre os motivos da
não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta
indevida sujeita-se, por sua vez, a correção de natureza jurisdicional, seja da
pessoa jurídica e/ou física responsável, om repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou penal.
PUBLIQUE-SEno Diário Oficial do MPPI e no quadro de avisos desta Promotoria de
Justiça.
COMUNIQUE-SEa expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional
de Defesa da Educação e Cidadania
Cumpra-se
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

4.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 24652
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
Av. Cândido Coelho, 202 , Centro São João do Piauí- Piauí, CEP: 64760-000/ Email: segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br / Tel. (89)3483-1042.
PORTARIA Nº 56/2022.
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 42/2022.
Finalidade: Acompanhar e fiscalizar do Plano de Ação e Aplicação dos recursos eventualmente recebidos pelo Fundo Municipal da Infância e
Adolescência de Campo Alegre do Fidalgo, sua aplicação e execução.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 127, da
Constituição Federal, bem como no artigo 37, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo 201, inciso VI;
art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64,
constituindo reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo
nesse sentido, instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco,
envolvendo crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município Campo Alegre do Fidalgoestá constituído por lei e
regulamentado por ato do Poder Executivo;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e fiscalização do Plano de Ação e Aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Infância
e Adolescência;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo, com o objetivo de Acompanhar e fiscalizar do Plano de Ação e Aplicação dos recursos
eventualmente recebidos pelo Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Campo Alegre do Fidalgo, sua aplicação e execução.,
determinando, desde já, as seguintes diligências:
Nomeio para secretariar o Procedimento a servidora Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges, lotada nesta Promotoria de Justiça;
Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de
acompanhamento;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude-CAODIJ, para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, 1º da Resolução nº 01/2018; e à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
instauração, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da Portaria ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município Campo Alegre do
Fidalgo,requerendo-se:
Cópia do Plano de Ação do CMDCA refente aos anos de 2021 e 2022;
Cópia do Plano de Aplicação dos recursos do Fundo da Infância dos anos de 2021 e 2022;
Informe os quantitativos de recursos atualmente existente na conta do FIA, por meio de extrato bancário;
Cópia da prestação de Contas do FIA do ano de 2021;
Relação de todas as entidades, projetos e programas beneficiados com recursos do FIA nos anos de 2021 e 2022 e os valores individualizados.
Informe se há previsão de recursos do FIA para serem aplicados em acolhimento familiar, capacitação de conselheiros tutelares e de direitos,
capacitação para SINASE e programas e políticas relacionadas à primeira infância.
Requisite-se ao Prefeito de Campo Alegre do Fidalgo:
VII. Que informe a previsão orçamentária para o Fundo da Infância e Adolescência no ano de 2022, conforme aprovado na Lei Orçamentária
Anual de 2022 e a previsão do recursos a serem alocados para o fundo na LOA 2023.
VIII - Que comprove, por meio de extrato de transferência bancária ou por outro meio, a transferência, total ou parcial, os recursos previstos para
o fundo da Infância para o ano de 2022.
CUMPRA-SE. Expedientes necessários.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS24653
SIMP Nº 000817-212/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente Inquérito Civil restou instaurado, em portaria enxuta, para apurar a possível acumulação ilícita de cargos pelo Sr. CÍCERO LUZ
ALVES.
Inicialmente, o órgão do Ministério Público Federal recebeu uma denúncia na qual restava indicado que o Sr. CÍCERO LUZ ALVES estava a
exercer a vereança na urbe de Fronteiras-PI, bem como a atividade de agente da polícia civil e professor da rede municipal de Fronteiras-PI.
O Ministério Público Federal, então, declinou de atribuição e remeteu tal feito ao Ministério Público Estadual.
O investigado, então, ofertou uma petição, confirmando o acúmulo de 03 - três - atribuições públicas, porém afirmando que em uma delas não era
remunerado e que a Carta Magna proibia apenas a remuneração. Anexou, também, documentos que comprovavam a sua assiduidade nos
empregos e cargos públicos.
Infelizmente, em razão deste Promotor de Justiça ser titular de Pio IX-PI, bem como devido ao excesso de procedimentos extrajudiciais
encontrados na Promotoria de Justiça de Fronteiras, apenas no final do ano de 2020 é que restou possível a realização de uma despacho,
solicitando ao cartório eleitoral sobre informações se o investigado ainda estava investido do mandato de vereador da urbe de Fronteiras-PI, com
tal órgão informado negativamente.
Desta feita, entendemos como solucionado o cerne da questão deste Inquérito Civil, visto que, atualmente, o investigado está, apenas, a exercer
o seu mister de agente da polícia civil, bem como professor da rede pública municipal de Fronteiras-PI. Deve ser enaltecido que não há
informações ou indícios de que as atividades do investigado não eram exercidas, aliás, tal fez foi anexar provas de que estava a laborar em todas
as atividades.
Também enaltecemos que com a mudança legislativa, inviável a imputação de ato de improbidade administrativa ao investigado.
Sendo assim, determino o arquivamento deste procedimento, com a remessa ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para
fins de homologação.
Em virtude deste procedimento ter sido instaurado através de denúncia proveniente de órgão que possui o dever de comunicar de ofício - in casu,
uma declinação de atribuição -, desnecessária a comunicação da decisão. Tal deve ser enaltecido no ofício que acompanhará este procedimento
rumo ao Conselho Superior.
Fronteiras-PI, 11 de Julho de 2022.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

4.9. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA24654
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7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
NOTÍCIA DE FATO
SIMPNº000734-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PH/PHB, após Ofício enca- minhado pela 2ª Vara Criminal, apresentado a possível prática do crime
previsto no art. 330 (DESOBEDIÊNCIA) do Código Penal, por parte de ELIANA DE SOUSA TORRES que faltou à audiência de instrução nos
autos da Carta Precatória nº 0002142- 42.2019.8.18.0031.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instru- mentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeri- dade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado no presente pro- cedimento já foi objeto de investigação policial, resultando na instauração
do TCO nº 3105/2021 e judicializado no PJe sob o nº 0803262-34.2021.8.18.0123, conforme deflui do ofício de nº 0296/2021/TCO.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encon- tra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial e à autoridade judicial, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda de seu objeto na
esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já está sendo objeto de investigação policial:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (RedaçãoalteradapelaResoluçãonº189,de18dejunhode2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou deaçãojudicialoujáseencontrarsolucionado;(Redaçãoal-terada pela
Resoluçãonº189,de18dejunhode2018)
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba (PI), 18 de janeiro de 2022.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

4.10. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO24655
SIMP 000383-440/2022
ASSUNTO: SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se do encaminhamento pelo Juizado Especial Cível de São Raimundo Nonato de cópia dos autos do processo nº 080038594.2021.8.18.0132, tendo como objeto principal descontos de tarifas bancárias não contratadas em benefício recebido, em razão do suposto
ilícito criminal sofrido por RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS (ID. 53605547).
Nesse ponto, importa destacar foi exarada no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2022 (SIMP 000018-440/2022) decisão de
promoção de arquivamento em razão do fato já ser objeto de procedimento investigatório no âmbito da Polícia Judiciária de São Raimundo
Nonato, conforme decisão em ID. 53991330.
Destaca-se trecho da decisão mencionada:
"O fato em análise no presente procedimento já é objeto de investigação policial em trâmite no 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato,
estando na fase da verificação preliminar de procedência de informações, instaurada por meio do Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDPSRN.Inexistindo quaisquer outras provas ou indícios materiais novos ou alheios àquela investigação, a fim de afastar quaisquer ocorrências de
bis in idem, necessário o arquivamento desse procedimento extrajudicial, devendo a persecução se dá dentro do bojo do procedimento de
investigação criminal existente no âmbito da Polícia Judiciária, nos termos da norma processual penal."
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, inciso I, estatui que a Notícia de Fato será arquivada "o fato
narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Nesse contexto, vê-se pela narrativa a existência de procedimento investigatório em curso no âmbito da Polícia Civil de São Raimundo Nonato,
instrumentalizada pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN, ensejando na decisão de promoção de arquivamento do PIC nº 02/2022,
encontrando-se submetido ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação.
Desta feita, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Encaminhe as peças recebidas ao 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato, para fins de contribuição no procedimento
investigatório instrumentalizado pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN.
Publique-se. Após arquive-se
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato Criminal nº 14/2022
SIMP nº 000338-440/2022
Assunto: SUPOSTO CRIME DE LESÕES CORPORAIS E MAUS TRATOS PRATICADOS CONTRA A MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Criminal instaurada e tombado sob o nº 14/2022, após encaminhamento de cópia de Procedimento Administrativo nº
000260-440/2021, instaurada no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, em razão de relatório encaminhado pelo CREAS
de São Raimundo Nonato/PI, informando sobre maus tratos sofridos pelos irmãos menores M.F., de 8 (oito) anos, e S., de 12 (doze) anos, bem
como agressões físicas sofridas por L.C.A., perpetradas por M.N., respectivamente pai e companheiro das vítimas (ID. 53585979).
Ante aos fatos supostamente delituosos, foi encaminhado o Ofício nº 186/2022 - 3PJSRN a Delegacia de Proteção a Mulher de São Raimundo
Nonato (ID. 53588626), posteriormente renovado pelo Ofício nº 208/2022 - 3PJSRN (ID. 53783950), nos quais solicitavam informações sobre a
existência ou não de procedimento investigativo sobre os fatos em análise.
Em resposta, por meio do Ofício nº 192/2022 - 8ªDRPSRN, que dormita em ID. 53937292, a Autoridade Policial informou a existência de VPI Verificação Preliminar de Informações, instaurada no âmbito Delegacia de Proteção a Mulher de São Raimundo Nonato, instrumentalizado pelo
B.O nº 00092380/2022, conforme documentação apresentada, inclusive com algumas diligências já realizadas, como a oitiva e interrogatório de
L.C.A. e M.N.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante da existência de VPI - Verificação Preliminar de Informações instaurado no âmbito do Delegacia de Proteção a Mulher de São Raimundo
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Nonato, por meio do B.O nº 00092380/2022, nota-se que restou esgotado o objeto da presente Notícia de Fato, devendo a persecução se dá
dentro do bojo do procedimento de verificação de informações existente, inclusive com diligências realizadas e em curso, nos termos da norma
processual penal. Assim, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e do art. 2º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 181/2017.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, via SEI, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Findado o prazo do noticiante sem irresignação, promova-se o arquivamento dos autos.
Expedientes necessários.
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.11. 57ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24656
PORTARIA Nº 002/2022
Procedimento Administrativo nº 001/2022
Objeto: Acompanhamento de processos suspensos na forma do art. 366 do CPP, conforme determinação contida no ATO CONJUNTO
PGJ/CGMP-PI Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 57ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput, art. 129, I e II, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como a efetividade da prestação
jurisdicional no âmbito das ações penais de atribuição da 57ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI;
CONSIDERANDO o disposto no Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 05, de 25 de maio de 2022, o qual acrescenta os anexos XII (Relação de
Processos Suspensos pelo Art. 366, CPP) e XIII (Relação de Processos com Mandados de Prisão Pendentes de Cumprimento) ao Ato Conjunto
PGJ/CGMP-PI Nº01/2017, que, por sua vez, dispõe sobre as providências administrativas a serem adotadas nas Promotorias de Justiça do
Estado do Piauí quando da alteração da titularidade ou da substituição em virtude de férias, licenças ou afastamentos superiores a 30 (trinta)
dias, bem como da obrigatoriedade de realização de correição interna anual;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar que se proceda à relação de todos os processos suspensos com base na aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal
e de todos os processos com mandados de prisão pendentes de cumprimento, que tramitam perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Teresina
e que sejam de atribuição da 57ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Art. 2º. Deverá ocorrer a busca ativa dos investigados/réus/condenados que figurem nos referidos processos.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Teresina-PI, 18 de julho de 2022.
CLÁUDIO BASTOS LOPES
Promotor de Justiça

4.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO 24658
PROMOTORIADEJUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI
Rua Mato Grosso, nº 395, Bairro Cidade Nova, Demerval Lobão, CEP-64.390-00
Fórum Local - Justiça de Primeira Instância, Fone: (86) 3260-1257
E-mail: pj.demervallobao@mppi.mp.br
PORTARIA Nº 24/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu(sua) Promotor(a) de Justiça in fine assinado(a), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas no art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 25, inciso IV, "a", da Lei n°
8.625/1993 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009 (Lei da
Transparência), dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social;
CONSIDERANDO as informações oriundas do CACOP-MPPI, recebidas nesta data, por e-mail, apontando que fora realizado um levantamento,
no qual consta, quanto à avaliação dos portais da transparência dos municípios piauienses, que o referente à Câmara Municipal de Demerval
Lobão/PI se encontra em situação crítica, de acordo com a documentação anexada;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da Lei de Acesso à Informação, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será
franqueada mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por, nos termos do seu inciso IV, "negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança
da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei";
CONSIDERANDO que, conforme pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP) e encaminhada a esta Promotoria de Justiça, o Poder Legislativo do Município de Demerval Lobão/PI não está cumprindo com as
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determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011);
CONSIDERANDO que, consoante disponibilizado no e-mail enviado pelo CACOP/MPPI, o mencionado levantamento se encontra acessível no
link https://www.tce.pi.gov.br/controle-externo/paineis-e-levantamentos/transparencia/;
CONSIDERANDO que o índice de avaliação de transparência da Câmara Municipal de Demerval Lobão/PI, na data de hoje, corresponde a
24,86%, sendo tido como de nível crítico;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º, §4º, da Resolução 023/2007 do CNMP "o Ministério Público, de posse de informações previstas nos
artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/851 que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, poderá
complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando
procedimento preparatório";
CONSIDERANDO que o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única
vez, em caso de motivo justificável, consoante preceitua a Resolução nº 23/2007 do CNMP.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 07/2022, com o objetivo de apurar o fato noticiado, tendo por escopo
apurar se a Câmara Municipal de Demerval Lobão/PI está adotando medidas para que sejam sanadas irregularidades no sítio eletrônico que
configurem desatendimento às regras vigentes quanto à matéria, determinando de imediato:
1 - a autuação, registro e publicação da presente Portaria;
2 - a formação dos autos do Procedimento Preparatório em comento, anexando-se os documentos constantes nesta Promotoria de Justiça de
Demerval Lobão/PI que foram extraídos do site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;
3 - a nomeação da Sra. Maria do Carmo Arcanjo Silva para secretariar os trabalhos referentes ao presente procedimento preparatório de inquérito
civil, como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
4 - a remessa de cópia desta PORTARIA ao 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, e para fins de publicação no DOEMPPI, via email-institucional, devendo o envio
ser certificado nos autos;
5 - a expedição de ofício requisitando ao Presidente da Câmara Municipal de Demerval Lobão/PI os seguintes dados, concedendo-lhe como
prazo para resposta o período de 15 (quinze) dias, a contar de sua cientificação:
a) Endereço do sítio (site) na rede mundial de computadores (internet) em que disponibilizadas, pela Câmara Municipal de Demerval Lobão/PI, as
informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
b) Caráter do referido site (se oficial ou privado);
c) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site e a forma de acesso (se requer cadastro ou senha);
d) Frequência de alimentação do banco de dados do site.
Em igual prazo, juntamente com as informações ora requisitadas, que sejam encaminhadas a esta Promotoria de Justiça demais informações que
o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí compreenda como pertinentes para o esclarecimento dos fatos, apresentando explicações
acerca de tal índice, considerado de nível crítico, pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, pontuando, se for o caso, as medidas que pretende
adotar para que haja um aumento do índice de transparência ora em análise.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se.
Demerval Lobão, 15 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça
1 "Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos
que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.
Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil,
remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis."

4.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS24659
Notícia de Fato
SIMP nº 000011-154/2022
DECISÃO
Trata-se de Notitia Criminis encaminhada ao Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI, pelo INCRA através do Ofício
nº87345/2021/SR(24)PI-G/SR(24)/INCRA-INCRA, face à demanda apresentada pelo beneficiário José Alves da Silva, durante sua permanência
no Projeto de Assentamento Novo Brejinho, município de Altos-PI. O mencionado beneficiário relata prejuízos ambientais significativos na referida
área, denotando crime previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, supostamente perpetrado por Gilberto Guterre de Farias.
Em primeira análise, foi determinada instauração de Notícia de Fato, pelo que, a título de providências preliminares à delimitação da demanda,
deliberou-se encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil de Altos-PI para deflagração do procedimento investigatório cabível.
Nessa linha, verifica-se ao Id. 53885849, que Autoridade Policial instaurou Inquérito Policial nº 4364/2022, no qual foram realizadas diligências a
fim de elucidar e constatar a prática criminosa, formulando-se o respectivo relatório policial, que eventualmente retornará para apreciação deste
Órgão Ministerial.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO a presente notícia de Fato, pelo que, a título de providências preliminares à delimitação da demanda,
deliberou-se encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil de Altos-PI para deflagração do procedimento investigatório cabível.
Nessa linha, verifica-se ao Id. 53885849, que Autoridade Policial instaurou Inquérito Policial nº 4364/2022, no qual foram realizadas diligências a
fim de elucidar e constatar a prática criminosa, formulando-se o respectivo relatório policial, que eventualmente retornará para apreciação deste
Órgão Ministerial.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO a presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, I da Resolução nº 174 do CNMP.
Publique-se em DOEMP, notificando-se a noticiante para eventual apresentação recursal, bem como a D. Ouvidoria Geral do MP.
Após, não sendo manejado recurso, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários.
Encaminhe-se cópia integral dos autos para esfera cível deste Núcleo das Promotorias.
Cumpra-se.
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato
SIMP nº 000011-154/2022
DECISÃO
Trata-se de Notitia Criminis encaminhada ao Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI, pelo INCRA através do Ofício
nº87345/2021/SR(24)PI-G/SR(24)/INCRA-INCRA, face à demanda apresentada pelo beneficiário José Alves da Silva, durante sua permanência
no Projeto de Assentamento Novo Brejinho, município de Altos-PI. O mencionado beneficiário relata prejuízos ambientais significativos na referida
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área, denotando crime previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, supostamente perpetrado por Gilberto Guterre de Farias.
Em primeira análise, foi determinada instauração de Notícia de Fato, pelo que, a título de providências preliminares à delimitação da demanda,
deliberou-se encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil de Altos-PI para deflagração do procedimento investigatório cabível.
Nessa linha, verifica-se ao Id. 53885849, que Autoridade Policial instaurou Inquérito Policial nº 4364/2022, no qual foram realizadas diligências a
fim de elucidar e constatar a prática criminosa, formulando-se o respectivo relatório policial, que eventualmente retornará para apreciação deste
Órgão Ministerial.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO a presente notícia de Fato, pelo que, a título de providências preliminares à delimitação da demanda,
deliberou-se encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil de Altos-PI para deflagração do procedimento investigatório cabível.
Nessa linha, verifica-se ao Id. 53885849, que Autoridade Policial instaurou Inquérito Policial nº 4364/2022, no qual foram realizadas diligências a
fim de elucidar e constatar a prática criminosa, formulando-se o respectivo relatório policial, que eventualmente retornará para apreciação deste
Órgão Ministerial.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO a presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, I da Resolução nº 174 do CNMP.
Publique-se em DOEMP, notificando-se a noticiante para eventual apresentação recursal, bem como a D. Ouvidoria Geral do MP.
Após, não sendo manejado recurso, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários.
Encaminhe-se cópia integral dos autos para esfera cível deste Núcleo das Promotorias.
Cumpra-se.
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

4.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA 24660
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº522-188/2020PORTARIANº 022/2022
Portaria nº 022/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 522- 188/2020 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, de mesmo
registro cronológico, com o objetivo de averiguar manifestação recebida na Ouvidoria-MPPI n°2460/2020, para apurar supostas irregularidades na
utilização de bens e funcionário público, haja vista uma Máquina Retroescavadeira e o motorista com o uniforme pertencente a Prefeitura
Municipal de Paulistana- PI realizou serviço de demolição e limpeza em terreno privado, cuja proprietária é irmã do funcionário público, Iltemar
Ismael da Costa.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações
promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e na Resolução CNMP nº 23/2007;
1Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição da República, atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a "Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial" (STF, Súmula 473);
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92 aduz que "os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas
funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e
indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal";
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Notícia de Fato nº 522-188/2020, bem como a expiração do prazo de sua investigação, além da
necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDO que é necessária a atuação desta Promotoria de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório de inquérito civil, instituído pelo art. 2º, §4º, da Resolução nº 023/2007, é o
instrumento adequado para a coleta de elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de
compromisso de ajustamento,
R E S O L V E
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ProcedimentoPreparatóriodeInquéritoCivilPúblicodemesmoregistrocronológico,para averiguar manifestação recebida na Ouvidoria-MPPI
n°2460/2020, para apurar supostas irregularidades na utilização de bens e funcionário público, haja vista uma Máquina Retroescavadeira e o
motorista com o uniforme pertencente a Prefeitura Municipal de Paulistana-PI realizou serviço de demolição e limpeza em terreno privado, cuja
proprietária é irmã do funcionário público, Iltemar Ismael da Costa, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis,
determinando, desde logo:
a autuação da Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamiel Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da dita Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em obediência ao estatuído no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo estatui o art. 6º,
§1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a afixação da Portaria em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em cumprimento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
expeça-se Ofício à d. Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, solicitando os préstimos do referido órgão, no sentido de contactar o
denunciante para complementação dos dados relativos à denúncia formulada, especialmente no tocante a indicação dos nomes de vizinhos que
presenciaram a ação idicada na exordial e meio de contato com os sobreditos, para fins de oitiva perante este órgão ministerial;
empós, voltem para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
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Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.2
2 Portaria PGJ nº 3134/2021

4.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ24661
ICP Nº 03/2021
SIMP nº: 000720-255/2021
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 03/2021, cujo objeto é para apurar supostas irregularidades nas licitações de aquisição de combustível
implementadas pelo Município de Agricolândia, cujo vencedor foi a empresa "Posto Maratá- Morais & Portela", CNPJ nº 23.627.839/0001-50, nos
anos de 2018, 2019 e 2020.
Registre-se que a instauração teve como substrato documentos encaminhados pelo GAECO do MP/PI, através do Ofício N º 377/2020
MPPI/PGJ/GAECO.
Foram encaminhados ofícios ao TCE/PI (319/2021 e 21/2022) e ao Município de Agricolândia (320/2021), bem como juntadas as respectivas
respostas (fls. 204/205 e 1.395/1.431); (fls. 207/1.385), respectivamente.
Ante o lapso temporal transcorrido e a grande quantidade de informações, faz-se necessário a prorrogação do presente procedimento, uma vez
que ainda se torna necessária a análise dos documentos juntados.
Sendo assim, determino a prorrogação do prazo do presente Inquérito Civil Público por mais 01 (um) ano com fulcro no art. 9º da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público que assim dispõe:
"Art. 9º - O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por
decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando- se ciência ao
Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão".
DETERMINANDO-SE:
A PRORROGAÇÃO DE PRAZO pelo período de 01 (um) ano no sistema SIMP (retroagindo a 28/05/2022 - vencimento em 28/05/2023);
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta Decisão ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para
conhecimento, conforme determina o art. 9 º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
O ENVIO do presente despacho, em formato "word", para publicação no DOEMP/PI, visando ao amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
O cumprimento do despacho de ID 53759869.
Concluídas as diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para análise.
São Pedro do Piauí, 08 de junho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES
Assinado de forma digital por NIELSEN SILVA MENDES LIMA:61803294353
-03'00'
LIMA:61803294353 Dados: 2022.06.08 11:04:04
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

4.16. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24662
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA/PI
CEP: 64049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
NOTÍCIA DE FATO Nº 021/2022
PORTARIA Nº 053/2022 (SIMP: 000072-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos,no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, "a" a "c", e
inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, garantindo-se-lhes a inviolabilidade do
direito à vida, a fim de que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO que o art. 6°, caput, da Constituição Federal, consagra dentre outros direitos sociais, o direito à moradia incluindo-o dentre os
direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art. 1°,
inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, em 1999, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas, ao divulgar o Comentário Geral nº 12, entendeu que o direito à alimentação adequada é indivisivelmente ligado
à dignidade inerente à pessoa humana e é indispensável para a realização de outros direitos humanos consagrados na Declaração Universal de
Direitos Humanos;
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social das pessoas em situação de rua, juridicamente caracterizadas - conforme o que
determina o art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, como:
indivíduo pertencente a grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou
fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e
de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória;
CONSIDERANDO o encaminhamento de denúncia registrada junto ao Disque Cidadania sob o nº 06/2022, via Gerência de Direitos Humanos,
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órgão da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social Políticas Integradas - SEMCASPI, encaminhada na data de hoje pela 28ª
Promotoria de Justiça de Teresina a esta 29ª Promotoria de Justiça, que versa, em suma, sobre acolhimento de pessoa em situação de rua;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 021/2022 (SIMP: 000072-034/2022), para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
a) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
b) Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP;
Após o cumprimento dos itens supramencionados, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 18 de Julho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA - PI
CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
Celular Funcional: (86) 98114-5518 / 49promotoriadejustica@mppi.mp.br
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022
PORTARIA Nº 054/2022 (SIMP: 000073-034/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como
à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 40, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195, da Constituição Federal, além daqueles
que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), segundo ditame do art. 28, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que a regulação é compreendida como ação social e abrange ações de regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e
avaliação de determinado sujeito social sobre a produção de bens e serviços em assistência social, sendo o Estado um desses sujeitos;
CONSIDERANDO que a necessidade da regulação da assistência social deve se dar nas perspectivas da atenção e do acesso aos serviços, em
face da necessidade de condução, planejamento, desenvolvimento de recursos humanos, controle, vigilância e avaliação, com vistas à adequada
prestação de serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO os objetivos da regulação do SUAS são: a) buscar a eficiência, eficácia e efetividade das ações da Assistência Social, visando
à qualidade e equidade na oferta e acesso aos usuários; b) propor normas e procedimentos para gestão da política de Assistência Social,
uniformizando institucionalmente a prática regulatória; c) colaborar na regulamentação da relação Intergestores, na gestão de serviços e ações
nacionais e regionais; d) incentivar e apoiar ações de regulamentação da Assistência Social, inclusive ações descentralizadas no âmbito dos
Estados, Municípios e Distrito Federal; e) propor mecanismos e instrumentos de gestão do SUAS em âmbito federal, municipal, estadual e
regional; f) propor ações para a consolidação e fortalecimento dos instrumentos e instâncias de negociação e pactuação do SUAS, bem como
acompanhar suas ações referentes à normatização; g) acompanhar e participar da regulamentação da gestão integrada entre serviços e
benefícios; h) assegurar a execução da Agenda Regulatória, com transparência e participação social, bem como cumprimento de boas práticas
regulatórias da Assistência Social;
CONSIDERANDO que, diante das normativas gerais que regem a Assistência Social, Municípios, Estados e Distrito Federal tem autonomia
para organizar a política de assistência social em seus territórios, instituindo seus sistemas descentralizados e participativos, resguardadas
as competências constitucionais de cada ente, mas sem deixar de observar suas especificidades locais na prestação dos serviços, benefícios,
programas e projetos de assistência social, sempre primando pela qualidade do atendimento à população;
CONSIDERANDO que o Censo SUAS, regulamentado pelo Decreto nº 7.334, de 19 de outubro de 2010, desde o início da apuração dos dados
sobre a política de assistência social, tem sistematizado informações sobre as normativas municipais acerca da assistência social no módulo da
gestão, tais como a existência de: a) Conselho Municipal de Assistência Social; b) Fundo Municipal de Assistência Social; c) Política Municipal de
Assistência Social; d) Plano Municipal de Assistência Social; e) Padrões e parâmetros para a oferta de serviços de assistência social; f) Projetos
e programas de assistência social; g) Concessão de isenção fiscal para entidades de assistência social; h) Critérios de concessão e prestação de
benefícios eventuais;
CONSIDERANDO que o Sistema Único de Assistência Social-SUAS é um sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços
socioassistenciais no Brasil, com um modelo de gestão participativa delineado para articular os esforços e recursos dos três níveis de governo,
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com vistas à execução e financiamento da Política Nacional de Assistência Social-PNAS, envolvendo diretamente as estruturas e marcos
regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO que a Política Pública de Assistência Social se configura como política de proteção social, não contributiva, dever do Estado e
direito de todo cidadão que dela necessitar, tendo como marcos legais a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS;
CONSIDERANDO que a regulação do SUAS é responsável pelos atos regulamentares e pelas ações que asseguram o cumprimento das
regulamentações, além da assessoria normativa para o desenvolvimento da política de Assistência Social, a fim de assegurar o cumprimento das
regulamentações e a fiscalização social, com base no acesso aos serviços socioassistenciais, tendo como parâmetros os princípios da
universalidade e integralidade;
CONSIDERANDO os termos que constam do RELATÓRIO DE ANÁLISE DO FLUXO DE ENTRADA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUANA
REDE SOCIOASSISTENCIAL DE TERESINA I, por meio do Processo SEI: 19.21.0118.0005641/2022-48, elaborado pela Coordenadoria de
Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, referente ao Procedimento Administrativo nº 031/2021 (SIMP: 000092-034/2021), instaurado para
acompanhar as medidas adotadas com vistas à criação e implementação do fluxo de entrada de pessoas em situação de rua na rede
socioassistencial de serviços a ela destinada;
CONSIDERANDO que dito Relatório emitiu Parecer Técnico a respeito da adequação, propriedade e possibilidade concreta de implementação
dos fluxos de acesso aos serviços socioassistenciais destinados à população em situação de rua do Município de Teresina, donde foi sugerida a
construção de protocolos que regulem a integração e articulação de vagas dos equipamentos que ofertam proteção integral aos diversos
seguimentos populacionais, como crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, adultos e famílias, no âmbito do
SUAS municipal;
CONSIDERANDO que dito Relatório informa que, para que sejam implementados fluxos de acesso aos serviços socioassistenciais, é necessário
que o Serviço Especializado de Abordagem Social-SEAS conte com número de Agentes de Proteção Social-APS suficiente, com telefones
institucionais e com veículo para execução de serviço que atenda a toda cidade;
CONSIDERANDO que, para além do fluxo de acesso aos serviços socioassistenciais destinados à população em situação de rua do Município de
Teresina, é medida que precisa funcionar integrada com as outras vertentes da rede da rede de proteção social, como Sistema de
Garantias de Direitos, Conselhos de Direitos, Rede de Saúde e outras Políticas Públicas e ainda necessita ser divulgado para a
população em geral, por meio de implementação de dispositivos de gestão e sob o qual se efetiva o controle sobre o recebimento de
solicitações e a identificação de vagas no âmbito do SUAS, inclusive com disponibilização de canal de comunicação com a população usuária;
CONSIDERANDO que, no contexto pandêmico ora vivenciado, as vulnerabilidades sociais foram demasiadamente acentuadas, como
decorrência do crescimento do desemprego, da precarização das relações de trabalho, da paralisação de muitas atividades econômicas, fazendo
com que sejam essenciais programas de apoio - ora escasseados ou inexistentes -, aumentando o fosso da desigualdade social e atingindo cerca
de 14 milhões de pessoas, ora desempregadas, segundo dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD Contínua,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.432/93-Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, incumbe ao Ministério Público zelar
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, notadamente;
CONSIDERANDO que é o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, conforme o que dispõe o art. 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar a adoção de medidas destinadas à criação e ao funcionamento, no
âmbito da gestão municipal de assistência social de Teresina, de unidade que centralize as informações e gestão das vagas de acolhimento
institucional e familiar em toda rede de serviços socioassistenciais, referente a todos os públicos usuários atendidos (tipo Central de Vagas de
Acolhimento e Atendimento Emergencial), com posterior encaminhamento para o serviço indicado em cada caso, para cada público, para tanto
adotando as medidas pertinentes ao caso.
Determino de já a realização das seguintes diligências, a saber:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
Encaminhe-se, por e-mail, arquivo editável da presente portaria ao Diário Oficial Eletrônico do do Ministério Público do Estado do Piauí, para
publicação;
3. Remeta-se, por e-mail, cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento;
4. Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas de Teresina-SEMCASPIrequisitando
informações sobre a existência de:
a)fluxos de entrada na rede de serviços socioassistenciais referentes a todos os públicos usuários atendidos na rede (população em situação de
rua, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, mulheres em situação de violência doméstica, migrantes, egressos de
acolhimento institucional, etc.);
b) setor, coordenação ou gerência, no âmbito da gestão municipal de assistência social que centralize as informações e gestão das vagas de
acolhimento institucional e familiar em toda rede socioassistencial, referente a todos os públicos usuários atendidos (tipo Central de Vagas de
Acolhimento e Atendimento Emergencial), com posterior encaminhamento para o serviço indicado em cada caso, para cada público;
c) articulação e integração com outros setores da rede de serviços municipais, como Sistema de Garantias de Direitos, Conselhos de Direitos,
Rede de Saúde e outras Políticas Públicas;
d) canais de comunicação 24 horas (do tipo telefones fixo - tridígito ou normal - e móvel, e-mail, whatsapp, formulário eletrônico de solicitação de
vaga, etc.), todos os dias da semana (incluindo sábados, domingos e feriados), para recebimento de notícias sobre a necessidade de
atendimento e acolhimento de usuário(a)s, com ampla divulgação, tanto para usuários, quanto para população em geral;
e) divulgação dos serviços socioassistenciais destinados a todos os usuários do Sistema Único da Assistência Social-SUAS no âmbito do
Município de Teresina, com detalhamento dos públicos destinatários e dos serviços ofertados.
Para resposta, fica consignando o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, a ser encaminhada para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Cumpra-se.
Teresina, 12 de Julho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

4.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24663
Procedimento Administrativo nº 07/2021 SIMP nº 000031-306/2020
DESPACHO
Trata-se do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 07/2021, instaurado com objetivo de acompanhar a implementação do projeto elaborado
pela AGESPISA para melhorar o abastecimento e fornecimento de água no Município de Luzilândia.
Foi expedido o ofício nº 474/2021 ao Presidente da AGESPISA, Sr. Genivaldo Brito, que, em resposta ao expediente ministerial, encaminhou a
documentação comprobatória da instalação de nova adutora de água bruta no Município de Luzilândia, e informou que não houve necessidade
de seguir as demais etapas da Nota Técnica n.º 01/2020.
Após, os noticiantes que assinaram o abaixo-assinado foram identificados e, em seguida, foram notificados para apresentar manifestação acerca
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da melhora de abastecimento da água.
A Sra. Francisca Irismar de Amarante se manifestou por envio de mensagem ao e- mail da promotoria. A noticiante informou que houve melhora
no abastecimento de água na sua região.
Desse modo, considerando que, com a instalação de nova adutora e ampliação do abastecimento de água, houve significativa melhora no
fornecimento de água no Município de Luzilândia, realidade bem diferente da vivenciada no ano de 2020, quando a falta de água era constante e,
ausente o conhecimento de nova reclamação de falta de água na região dos reclamantes, o arquivamento do procedimento é a medida que se
impõe, sem prejuízo de desarquivamento, em caso de novo fato que evidencie a falta de água no município, especialmente nas regiões altas da
cidade de Luzilândia, objeto deste procedimento.
Ante exposto, considerando o exaurimento do objeto do procedimento, determino o arquivamento do PA nº 07/2021.
Comunique-se ao Conselho Superior.
Cientifique-se os noticiantes e à AGESPISA. Publique-se.
Luzilândia (PI), datado eletronicamente.
CARLOS ROGERIO BESERRA DA SILVA:47381345315
Assinado de forma digital por CARLOS ROGERIO BESERRA DA SILVA:47381345315
Dados: 2022.06.23 11:39:42 -03'00'
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO 24664
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL
PJBD/MPPI Nº 05/2022
Dispõe sobre a necessidade do Executivo Municipal, de cada uma das cidades da Comarca de Barro Duro, alimentar regularmente o
Portal de Transparência Municipal, com todas as informações que nele devem estar contidas, de maneira atualizada, em atendimento à
Constituição Federal e seu Princípio da Publicidade, à Lei de nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação) e à Lei Complementar nº
100/2000, sob pena de configuração de ato ímprobo.
O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, por meio de seu ramo estadual no Piauí, através de seu membro aqui signatário, com fulcro nos
art. 127-129, da Carta da República de 1988, c/c o artigo 26, inciso I, e artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e
artigo 37, inciso I, e artigo 39, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, na defesa do interesse da sociedade das cidades de Barro Duro,
Passagem Franca do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, São Félix do Piauí, Prata do Piauí e Santa Cruz dos Milagres;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127, "caput", art. 129, III, da Carta Magna,
art. 25, IV, "b", da Lei n.º 8.625/93, art. 36, IV, "a" e "d", da Lei Complementar n.º 12/93;
CONSIDERANDO que o Portal de Transparência é um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro
público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública de seu município;
CONSIDERANDO que, a manutenção e atualização constante do Portal de Transparência Municipal, visa permitir que a população local, bem
como as entidades de fiscalização e controle, acompanhe regularmente as políticas e gastos públicos, a fim de garantir a preservação do
interesse público;
CONSIDERANDO que todo o ordenamento jurídico pátrio reforça a importância da disponibilização de informações nos sítios eletrônicos dos
entes, em tempo real, como forma de oportunizar o controle social, o acompanhamento do gerenciamento dos recursos públicos e a fiscalização
de sua aplicação;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do
art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
CONSIDERANDO que, segundo a lei acima, subordinam-se ao seu regime os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes
Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à
informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública;
CONSIDERANDO que, no texto da lei, especifica que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos
específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da
informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal,
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso;
CONSIDERANDO que a LAI dispõe que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas;
CONSIDERANDO que, na divulgação das informações acima, deverão constar, no mínimo: I - registro das competências e estrutura
organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de quaisquer repasses ou
transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações,
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;
CONSIDERANDO, que, para possibilitar essa divulgação, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos
legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet);
CONSIDERANDO que, nos termos da LAI, os municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação
obrigatória na internet a que se refere o art. 8º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à
execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal);
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/2011 assinala que constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou
militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar
ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das
atribuições de cargo, emprego ou função pública; III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; IV - divulgar ou
permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal; V - impor sigilo à informação para
obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; VI - ocultar da revisão de autoridade
superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio,
documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.
CONSIDERANDO que, a Lei nº 8.429/93, prescreve ainda, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
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princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas: [...] IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a
segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 48, diz que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as
versões simplificadas desses documentos;
CONSIDERANDO que através de pesquisa feita por esta Promotoria de Justiça nos Portais de Transparência Municipais das seis cidades
integrantes da Comarca de Barro Duro, verificou-se uma falta considerável de informações, utilizando como padrão de pesquisa os preceitos
legais citados acima;
CONSIDERANDO que o descumprimento do acesso à informação importa em graves sanções, em especial, a impossibilidade de os entes
receberem transferências voluntárias da União, como prevê o art. 73-C da LRF, o que pode trazer sérias consequências ao município;
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa TCE/PI nº 01/2019, dispõe sobre o procedimento de avaliação pelo Tribunal de Contas do Estado
do Piauí - TCE/PI quanto aos sítios oficiais e/ou portais de transparência dos órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes
Executivo, Legislativo, sejam eles municipal ou estadual, do Poder Judiciário, do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública do Estado,
do Tribunal de Contas do Estado, bem como das autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Estado do Piauí ou seus Municípios;
CONSIDERANDO a IN retro dispõe que, além de obedecer as leis específicas relacionadas à transparência e à publicidade, os portais de
transparências das entidades devem seguir a Matriz de Fiscalização e Transparência (em anexo), que permite uma avaliação mais aprofundada
pois, através dos critérios que permitem um resultado o mais exato possível e que gera uma classificação por níveis, através da apuração de
critérios e índices;
CONSIDERANDO que a não atualização destas informações obstaculiza a aplicação desses critérios pelo TCE/PI, gerando óbices ao
desempenho do seu dever constitucional frente ao controle externo, bem como aos demais órgãos de fiscalização, tal como o Ministério Público;
CONSIDERANDO que, segundo Meirelles (op. cit., p. 104), o dever de probidade está constitucionalmente integrado na conduta do administrador
público como elemento necessário à legitimidade de seus atos. Assim, o ato administrativo praticado com lesão aos bens e interesses públicos
também fica sujeito a invalidação pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, por vício de improbidade, que é uma ilegitimidade como as
demais que nulificam a conduta do administrador público;
R E S O L V E:
I - RECOMENDAR, a todos os prefeitos, das 06 (seis) cidades da Comarca de Barro Duro, que:
I.I) regularizem e atualizem seus respectivos Portais de Transparência, a fim de garantir sua manutenção de acordo com os dispositivos legais
mencionados nessa Recomendação Ministerial, bem como em observância à Matriz de Fiscalização da Transparência do TCE/PI, em anexo;
II - DETERMINAR, à Secretaria da Promotoria de Justiça de Barro Duro, que:
remeta cópia desta RECOMENDAÇÃO ao Juiz de Direito de Barro Duro, para conhecimento e registro;
remeta cópia da presente RECOMENDAÇÃO ao Cacop/MPPI;
remeta cópia desta RECOMENDAÇÃO ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;
publique a presente RECOMENDAÇÃO no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí DOEMP/PI;
junte essa RECOMENDAÇÃO ao PA PJBD/MPPI Nº 000071-325/2021;
III - DETERMINAR, à Assessoria da Promotoria de Justiça de Barro Duro, que:
OFICIE-SE e remeta cópia desta RECOMENDAÇÃO a cada um dos prefeitos e presidentes de Câmara Municipal das cidades da Comarca de
Barro Duro, assinalando o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para fazerem prova, junto a esta Promotoria de Justiça, da devida adequação
de seus portais de transparência à Lei de nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e à Lei Complementar nº 100/2000, bem como à
Matriz de Fiscalização da Transparência do TCE/PI.
A não observância do quanto anotado nesta Recomendação, em tese, tipifica ato de improbidade administrativa, além de eventual ilícito criminal.
Por isso, desde já, adverte-se que o não acolhimento dos termos desta Recomendação ensejará a atuação do Ministério Público na
responsabilização dos agentes públicos recalcitrantes, com a promoção das ações penais e de improbidade administrativa, quando cabíveis, não
se admitindo futura alegação de desconhecimento das consequências jurídicas de seu descumprimento em processos administrativos ou
judiciais, que possam vir a ser instaurados.
Pelo exposto acima, este instrumento recomendatório serve, também, para fins de fixação de dolo, por eventual ofensa ao princípio da
impessoalidade, da legalidade, da eficiência, da continuidade dos serviços públicos e da moralidade. Assim, ficam cientes seus destinatários de
que a presente peça tem natureza RECOMENDATÓRIA e ADMONITÓRIA, no sentido de prevenir e instruir futuras e novas providências
ministeriais na espécie, a exemplo do manejo de ações civis públicas, ações de improbidade administrativa e/ou denúncias criminais.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Barro Duro/PI, 04 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 000304-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000304-325/2022, instaurada a partir de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Santa Cruz dos Milagres no
qual consta informações sobre o consumo de bebidas alcoólicas pelo adolescente Francisco José Ferreira da Silva, de 16 anos.
Segundo narrado, no dia 18 de maio de 2022, por volta de 01h, o adolescente que se encontrava na companhia de dois maiores de idade, os
nacionais Danrley Rodrigues Lima e Denildo da Conceição de Andrade, foi abordado pela Polícia Militar de Santa Cruz dos Milagres e estava em
estado de embriaguez.
Conforme entabulado no ECA, em seu art. 243, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a
criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
psíquica, é crime com pena de 02 a 04 anos de detenção.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 08 de junho de 2022, foi encaminhado ofício nº 797/2022-PJBD/MPPI à Delegacia de Polícia de
Barro Duro, solicitando investigação sobre a possível ocorrência do crime tipificado no art. 243 do ECA.
Verifica-se também que foi encaminhado ofício nº 798/2022-PJBD/MPPI ao Conselho Tutelar de Santa Cruz dos Milagres, determinando a
expedição/aplicação de Termo de Responsabilidade aos pais ou responsáveis do adolescente Francisco José Ferreira da Silva, nos termos
assinalados no ECA.
Por fim, no dia 17 de junho de 2022, o Conselho Tutelar de Santa Cruz dos Milagres encaminhou a esta Promotoria de Justiça o referido termo
assinado pelo pai do adolescente, bem como a justificativa pela não assinatura da genitora do menor.
À vista do exposto, diante de já tomadas todas as providências cabíveis, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
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Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Comunique-se ao Conselho Tutelar de Santa Cruz dos Milagres do arquivamento do presente feito.
Barro Duro - PI, 13 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DESPACHO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000474-325/2021
Trata-se de representação apresentada pelo atual prefeito de Barro Duro/PI, Elói Pereira de Sousa, por meio de advogado constituído, autuado
como Notícia de Fato (NF) 000474-325/2021.
Consta na referida representação que fora realizada, no início da atual gestão, auditorias internas pelo Controle Interno e a Contabilidade
Municipal.
Analisando-se os relatórios das auditorias, restou evidenciado uma alta dívida inscrita na rubrica "restos a pagar". Detalhando-se esse valor,
constatou-se, segundo o representante, que a quantia de R$ 1.922.694,48 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil reais, seiscentos e noventa
e quatro reais e quarenta e oito centavos) estão relacionados a empenhos não liquidados.
Segundo o representante, ainda, observou-se que o ex-gestor tentou supostamente incluir o saldo do Fundo de Previdência como forma de
"cobrir" suposta ilegalidade financeira verificada.
Considerando que tal irregularidade pode configurar crime contra as finanças públicas, conforme tipifica o art. 359-C do Código Penal, atribuindose pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de reputarem-se nulos e sem nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o §2º
do art. 59 da Lei de Finanças Públicas, nos termos do §4º do mesmo artigo, sem prejuízo de tal ato configurar crime de responsabilidade do
Prefeito Municipal nos termos do art. 1º, V do Decreto-Lei nº 201/67, imperiosa se faz a apuração do quanto noticiado.
Foi determinada a expedição de ofício ao ex-prefeito, solicitando informações sobre os fatos narrados. Em resposta, o Sr. Deusdete Lopes
afirmou que, diferentemente do alegado pelo gestor, ora noticiante, em nenhum momento o ex-prefeito teria apresentado uma "contabilidade
criativa" e que o atual gestor estaria apresentando informações inverídicas ao Parquet.
Por conseguinte, foi encaminhado ofício nº 735/2022-PJBD/MPPI ao noticiante, solicitando, no prazo de15 (quinze) dias, manifestação acerca da
resposta apresentada pela ex-gestor. Todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis, conforme certidão datada de 07.06.2022, apesar
de ter sido recebido pela servidora Caren Nayne Carvalho Leão em 17.05.2022.
Em 13.06.2022, foi enviado novo ofício à Prefeitura de Barro Duro, para que, no prazo de10 (dez) dias, requeresse o que entendesse de direito,
com a advertência de que seu silêncio implicaria no arquivamento do presente feito. Contudo, novamente, não houve resposta da municipalidade.
Para mais, foi requisitada a análise do objeto da presente notícia de fato à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI, a qual, por
meio do Parecer Técnico nº 036/2022, sugeriu o encaminhamento da análise ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, tendo em vista que o
município de Barro Duro está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional do Tribunal de Contas do Estado,
conforme a Resolução TCE nº 666/98 e a Instrução Técnica TCE nº 09/2018, e que a prestação de contas referente ao exercício financeiro de
2019 ainda não foi julgada.
Documentos comprobatórios anexados aos autos.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Analisando a documentação comprobatória acostada aos autos, notadamente o Parecer Técnico nº 036/2022, não se vislumbram elementos que
possibilitem a extensão da presente Notícia de Fato no âmbito desta unidade de promoção de Justiça, por absoluta falta de capacidade
operacional à sua sequência. Assim sendo, inexistindo outras providências a serem tomadas, necessário se faz o arquivamento do presente feito.
Diante do exposto, considerando ainda insuficientes os elementos colhidos para fins de deflagração de persecução penal ou de outra forma de
responsabilização, ao menos neste momento, o que reclama análise mais aprofundada pelo Tribunal de Contas do Estado, ARQUIVO a presente
NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP-PI).
ENCAMINHA-SE cópia integral do presente feito ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com força de Representação, nos termos da Lei
Estadual nº 5888/2009, para que a Corte tome as providências que entender cabíveis, notadamente a instauração de eventual procedimento de
Tomada de Contas Especial.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 14 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000179-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000179-325/2022, autuada a partir decertidão expedida pela Assessoria desta Promotoria de Justiça, na qual
consta denúncia em face da atual gestão do município de Passagem Franca do Piauí.
Segundo o denunciado, máquinas pertencentes à municipalidade estariam sendo utilizadas de forma ilícita na construção de um posto de
gasolina de propriedade do pai do atual prefeito do referido município, Sr. Trajano Paulo Nunes Saturnino. Conforme denunciado, o posto de
gasolina estaria localizado na entrada da cidade, do lado direito.
Em 24 de março de 2022, foi expedido ofício nº 504/2022-PJBD/MPPI à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, solicitando que a
municipalidade, no prazo de 15 (quinze) dias, prestasse esclarecimentos acerca do fato acima narrado, fazendo prova do que alegar.
Em resposta, conforme ofício nº 51/2022/GAB/PMPF, a municipalidade alegou que não foram utilizadas máquinas pertencentes ao Município na
construção do posto de gasolina; todavia, não juntou prova.
Por conseguinte, foi solicitado à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, assinalando o prazo de 10 (dez) dias, complemento dos
esclarecimentos oferecidos pela municipalidade, com a juntada de prova do alegado, tendo em vista que foram juntadas aos autos imagens de
máquinas da Prefeitura no referido posto de gasolina.
Em resposta, por meio do ofício nº 71/2022, a municipalidade alegou que não houve uso de máquinas públicas na construção do posto de
gasolina. Alegou, ainda, que teria ocorrido a seguinte situação: à época da denúncia, as máquinas do município ficavam em frente ao local onde
a Prefeitura funcionava provisoriamente, isto é, na casa do prefeito municipal. Em razão disso, algumas vezes, havia muitas máquinas, mas não
tinha espaço suficiente para guardá-las em frente à Prefeitura. Assim, o posto de gasolina era utilizado como estacionamento das máquinas.
Por conseguinte, foi encaminhado ofício nº 771/2022-PJBD/MPPI ao noticiante, solicitando, no prazo de15 (quinze) dias, manifestação acerca da
resposta apresentada pela Prefeitura de Passagem Franca. Todavia, o prazo para manifestação transcorreu, in albis.
Dessa forma, foi enviado novo expediente ao noticiante (ofício nº 848/2022-PJBD/MPPI) para que, no prazo de10 (dez) dias, requeresse o que
entendesse de direito, com a advertência de que seu silêncio implicaria no arquivamento do presente feito. Contudo, até o presente momento,
não houve manifestação.
Documentos comprobatórios anexados aos autos.
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Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que foram encaminhados ofícios à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, solicitando esclarecimentos a
esta Promotoria de Justiça sobre os fatos aqui narrados. Em resposta, a municipalidade informou que não foram utilizadas máquinas
pertencentes ao Município na construção do posto de gasolina e que o local seria utilizado apenas como estacionamento das máquinas, ante a
falta de espaço suficiente para guardá-las em frente à Prefeitura.
Por conseguinte, foram encaminhados ofícios ao noticiante solicitando manifestação acerca das respostas apresentadas pela Prefeitura de
Passagem Franca. Todavia, o Sr. Danilo manteve-se inerte.
À vista do exposto, não se vislumbrando outras diligências a serem realizadas, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta
própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º,
III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 13 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000011-325/2022
Trata-se da notícia de fato (NF) 000011-325/2022, instaurada a partir decertidão que visa apurar o não pagamento do abano de rateio do
FUNDEB aos professores celetistas do município de São Félix do Piauí.
Narram os autos que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por meio de fontes abertas, informações que o atual gestor municipal
de São Félix do Piauí - PI, não havia feito o pagamento do abono do rateio do FUNDEB aos professores contratados sob o regime celetista,
alegando que não havia sobra de recurso.
Ocorre que, segundo fora informado, o gestor municipal efetuou o referido pagamento para (12) doze professores efetivos durante 4 (quatro)
meses.
O Ministério Público solicitou esclarecimentos à Prefeitura de São Félix do Piauí, através de Ofício nº 62/2022-PJBD/MPPI. Em resposta, a
Prefeitura apresentou relatório da execução orçamentária realizado no exercício financeiro de 2021, bem como balanço consolidado da Prefeitura
Municipal junto ao TCE/PI.
Dessa forma, foi encaminhada cópia do Ofício nº 781/2022 à(o) noticiante, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência de
que seu silêncio serviria como concordância para o arquivamento do feito.
Certidão, datada de 1º de julho de 2022, dando conta que o(a) noticiante não apresentou razões a esta Promotoria de Justiça.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, embora a(o) noticiante tenha sido devidamente oficiada, para manifestar-se no bojo desta demanda, até a
presente data quedou-se inerte.
À vista do exposto, diante da inércia do(a) noticiante, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente
NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 14 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000451-325/2021
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000451-325/2021, autuada a partir de Termo de Declaração no qual constam informações apresentadas pela
Sra. Maria Pereira da Silva.
Narra o termo que a Sra. Maria Pereira da Silva recebeu um talão da Agespisa com um débito de R$ 2.001,53 (dois mil e um reais e cinquenta e
três centavos). Sem entender o valor do débito, a declarante dirigiu-se ao prédio da Agespisa e declarou a este órgão ministerial que não
conseguiu resolver o problema e que teria sido tratada com desrespeito por um funcionário da empresa.
Em resposta ao ofício nº 1262/2021-PJBD/MPPI, a Agespisa alegou que a noticiante teria assinado um Termo de Negociação de Débito e um
Termo de Acordo Extrajudicial com a concessionária, com vistas a renegociar uma dívida adquirida com a empresa. Contudo, a noticiante teria
descumprido uma das cláusulas do parcelamento ao atrasar o pagamento de uma das parcelas do acordo, o que implicou no retorno do débito
original com a dedução dos valores já pagos.
Certidão, datada de 21 de março 2022, dando conta de que a noticiante e o gerente da Agespisa do Elo de Barro Duro - PI, Sr. Clementino,
compareceram a esta Promotoria de Justiça e informaram que estavam em tratativas para o novo reparcelamento da dívida.
Em 28 de junho de 2022, foi encaminhado ofício à noticiante para que esta, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestasse acerca da sua atual
situação com a empresa concessionária, com a advertência de que seu silêncio importaria no arquivamento do feito. Contudo, conforme certidão
datada de 13 de julho de 2022, o prazo para manifestação da Sra. Maria Pereira decorreu in albis.
Documentos comprobatórios anexados aos autos.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos verifica-se que fora encaminhado ofício nº 854/2022-PJBD/MPPI à noticiante, solicitando manifestação acerca da atual
situação do débito com a empresa concessionária de água. Entretanto, a Sra. Maria Pereira da Silva manteve-se inerte.
À vista do exposto, não se vislumbrando outras diligências a serem realizadas, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta
própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º,
III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se à noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 17 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
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IC nº 010/2022.001398-435/2021
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o fim de apurar potencial ato de improbidade administrativa perpetrado pelo então Secretário Municipal
de Administração de Campo Maior/PI, senhor OTALÍCIO GOMES LEITE, que teria atrasado o repasse ao Campo Maior PREV das contribuições
previdenciárias devidas pelos servidores municipais, mesmo sendo estas descontadas, referentes às competências de janeiro a dezembro de
2020.
Em sua manifestação, o então secretário disse, em suma, que não há evidências que a conduta a ele imputada corresponda à figura típica do
inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92, argumentando ainda que o dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, assemelhando-se à hipótese de
abolitio criminis, devendo ser afastada a possibilidade de imputação (ID 53481305).
Por meio do Ofício nº 027/2022, o Campo Maior PREV encaminhou planilha discriminando os repasses previdenciários da Secretaria em questão
no exercício de 2020, contendo o valor devido em cada competência, data do vencimento, data e valor do repasse, acompanhada das
respectivas guias de recolhimento de contribuição previdenciária - GRUP (ID 53556878).
Vieram os autos conclusos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de convicção colhidos
denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade, pois destinatária
maior de todo e qualquer serviço público.
Inconteste que o atraso no repasse de contribuição previdenciária descontadas dos servidores municipais é conduta gravosa que enseja a
adoção de medidas para adequação à lei, além de responsabilização dos agentes públicos por ato de improbidade administrativa, quando
presentes os requisitos, e ressarcimento ao erário em caso de dano.
No caso em tela, apura-se a potencial responsabilidade por ato de improbidade administrativa decorrente de conduta efetuada no exercício de
2020.
Os documentos colacionados aos autos, notadamente as GRUP e comprovantes de pagamentos juntados pelo Regime Próprio de Campo Maior,
evidenciam que houve atraso no repasse das contribuições recolhidas dos servidores nas competências de janeiro a setembro de 2020,
acarretando o efetivo pagamento de atualização monetária e juros, e quenão houve pagamento das contribuições recolhidas dos
servidores referentes às competências de outubro e denovembro de 2020.
No período a que se refere a presente investigação, a Secretaria Municipal de Administração de Campo Maior suportou o pagamento de
R$3.788,04 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) a título de juros e R$652,89 (seiscentos e cinquenta e dois reais e
oitenta e nove centavos) a título de atualização monetária, somando o montante de R$4.440,93 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais e
noventa e três centavos), especificadas na planilha que segue anexa à presente decisão.
Entretanto, a conduta imputada ao agente deve ser analisada à luz das mais recentes alterações pelas quais passou a Lei de Improbidade
Administrativa.
O atraso no repasse das contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores municipais se enquadra ao previsto no art. 10, caput, da Lei
8.429/92, que assim dispõe:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e
comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
A condenação por ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário está condicionada, portanto, à demonstração de uma ação ou
omissão dolosa do agente, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 10 da LIA, não bastando a
voluntariedade do agente (art. 1º, §2º, da LIA), e da efetiva e comprovada perda patrimonial do erário.
No que diz respeito à perda patrimonial efetiva, esta resta devidamente comprovada nos autos pelas guias de recolhimento de contribuição
previdenciária emitidas pelo Campo Maior PREV e respectivos comprovantes de pagamentos.
Já em relação ao dolo do agente investigado, no presente caso não há nos autos elementos de informações suficientes que apontem ter o
ordenador de despesa agido dolosamente com o fim de gerar o pagamento de atualização monetária e juros e, assim, causar o dano suportado
pelo Município de Campo Maior.
Desse modo, em que pese comprovado o fato investigado, não restou configurado o elemento subjetivo específico necessário para a sanção do
agente em sede de ação de improbidade administrativa.
Diante das alterações porque passou a lei de improbidade, notadamente do novo §4º de seu art. 1º, já se percebe um movimento no sentido de
aplicação retroativa das disposições mais benéficas aos acusados e condenados por atos de improbidade administrativa.
Em que pese o atraso no repasse das contribuições previdenciárias ter gerado juros e atualização monetária, da análise dos documentos
encaminhados pelo Campo Maior PREV observa-se que os valores pagos a maior se mostram de pequena monta no exercício financeiro de
2020, valor que atualizado até 08/07/2022 corresponde a R$5.327,96 (cinco mil e trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).
A Súmula 08 do CSMP/PI dispõe o seguinte:
ARQUIVAMENTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO MANIFESTAMENTE INSIGNIFICANTE (ART. 4°, III,
RESOLUÇÃO 174, CNMP). Promovido o arquivamento de procedimento extrajudicial que tenha por objeto bem jurídico manifestamente
insignificante, o órgão do MPE fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando o valor estimado do dano ao erário, corrigido
monetariamente, não ultrapasse 2.000 UFR.
Convertido em real, o valor informado equivale a R$8.160,00 (oito mil e cento e sessenta reais), conforme dispõe o Decreto Estadual nº
20.427/21. Há como se aferir, de plano, que o pagamento de juros e correção monetária não ultrapassou a cifra referida na súmula descrita.
Ainda, em relação aos valores não repassados nas competências de outubro e novembro de 2020, recentemente o Município de Campo Maior
autorizou o parcelamento dos débitos municipais com o seu regime próprio, incluindo contribuições patronais devidas pelo município ao RPPS,
contribuições não repassadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como outros débitos não decorrentes de contribuições
previdenciárias com vencimento até 31 de outubro de 2021 (competência até setembro de 2021), ficando suspensa a sua exigibilidade.
Assim, não estando presentes todos os requisitos necessários para a imposição das sanções de improbidade administrativa ao investigado, não
se mostra cabível, qualquer outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo
surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente.
Não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente investigação,
merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
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novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MPPI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
IC nº 13/2022.000417-435.2022
DECISÃO
- ARQUIVAMENTO Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a ocorrência de nepotismo no Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI.
Noticiou-se que o prefeito do Município, José Henrique de Oliveira Alves, havia nomeado seu irmão, Rafael de Oliveira Alves, para exercer cargo
em comissão.
Demonstrou-se que o mesmo ocupava o cargo de Assessor de Apoio Administrativo.
Após pedido de informações pelo MP, o gestor municipal exonerou o referido servidor, nomeando-o em seguida para o cargo de Secretário
Municipal de Habitação, conforme informado em ID 53576427.
Diante do evidente desvio de finalidade do ato administrativo, o Ministério Público recomendou a imediata exoneração de Rafael de Oliveira Alves
do cargo de Secretário Municipal que ocupava.
Após, informou-se a exoneração do agente público, conforme ID 53758459. Éum sucinto relatório. Passo a decidir.
Conforme descrito na portaria de abertura, o objeto de apuração do feito cinge-se à ilegalidade da nomeação, pelo prefeito de Nossa Senhora de
Nazaré/PI, de seu irmão para o cargo de secretário municipal.
Demonstrada a exoneração do mesmo após recomendação do MP, conforme Portaria nº 080/2022, publicada pelo Prefeito do Município em
Diário Oficial no dia 07/06/2022, carece o feito de justa causa para o seu prosseguimento, tendo em vista que não há indícios da presença de
elemento subjetivo da prática de ato de improbidade administrativa.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se ao município de Nossa Senhora de Nazaré/PI.
Após, remeta-se o feito ao E. CSMP/PI, para controle finalístico.
Retornando-se os autos e havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
Promotor de Justiça
Assinado Eletronicamente por: Maurício Gomes de Souza às 07/06/2022 14:09:03
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil que tem como objeto apurar a legalidade de atos do Município de Campo Maior que teria nomeado candidatos
classificados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2011 para o cargo de Professor Classe A, após expirado o prazo de validade do
certame.
Expedida recomendação ao Prefeito Municipal de Campo Maior (ID 34461838), pessoalmente recebida por ele (ID 34630732).
Vieram os autos conclusos.
É 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, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de convicção colhidos
denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade, pois destinatária
maior de todo e qualquer serviço público.
Indubitável que neste afã, poderá o investigado, diante do cenário probatório colhido, anuir e comprometer-se para com o Ministério Público em
adimplir seu dever legal ou, pode ainda, durante a investigação antecipar-se àquele dever, adotando as providências necessárias ao regular
adimplemento legal, cenário que não desfavorece a Sociedade, vez que receberá adequadamente aquilo que faz jus.
O último cenário possível é o desejo do investigado de manter-se, dolosamente, à margem legal, constatado quando, diante de veementes
elementos probatórios de descumprimento legal, nada faz para ajustar-se à lei, hipótese que exige atuação jurisdicional por parte da Sociedade,
juridicamente representada pelo Ministério Público, o que, no caso em tela, não se efetivou.
O concurso público para preenchimento dos cargos públicos de professores organizado pelo município de Campo Maior e regido pelo Edital nº
01/2011 foi homologado pelo Decreto nº 014/2012, após alteração incluída pelo Decreto nº 015/2012, publicado no DOM em 14 de dezembro de
2012, com prazo de validade de 02 anos, sem prorrogação, pelo que o prazo de validade final do certame expirou no dia 15/12/2014.
Consta nos autos 45 (quarenta e cinto) atos de nomeação do município de Campo Maior para os cargos de Professor Classe A Zona Urbana
(código 201), Professor Classe A Zona Rural (código 202) e Professor de Classe B Ciências Zona Rural (código 220), considerando a ordem de
classificação
do
concurso
público
municipal
regido
pelo
Edital
nº
01/2011,
queteriamsidorealizadosentre18dedezembrode2014e02demarçode2020,portanto,apósexpiradooprazodevalidade do certame.
Nesse contexto, foi expedida recomendação ao prefeito municipal de Campo Maior para que instaure processo administrativo com o fim de
apurar individualmente a legalidade da nomeação de todos os servidores que ingressaram na administração pública municipal a partir do
concurso público nº 001/2011 após 14 de dezembro de 2014.
Em resposta, o município informou que expediu o decreto municipal nº 011/2022 com tal finalidade, publicado no DOM em 21 de fevereiro de
2022 (ID 53111452).
Assim, chega-se à ilação de que o presente procedimento alcançou seu objetivo, não sendo cabível, destarte, qualquer outra espécie de
diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MPPI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
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Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
SIMP nº 000083-435/2022
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada de ofício a partir de representação oferecida pela Câmara Municipal de Jatobá do Piauí, a qual informa que
houve alteração ilegal da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Executivo Municipal.
Informou que no projeto apresentado aprovado pelo Legislativo previa-se receita estimada no valor de R$26.136.960,00(vinte e seis milhões,
cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta reais) e que, após a aprovação pela casa, a lei foi publicada com o valor de
R$30.000.000,00(trinta milhões de reais).
Por meio da Mensagem nº 14/2021, o Prefeito de Jatobá do Piauí remeteu o PLOA/2022, no qual se estimava receita no valor supra informado
(ID: 34488520/30)
Em Diário Oficial dos Municípios divulgado no dia 08/12/2021 publicou-se a Lei nº 012/2021 (LOA/2022), com estimativa de receita no montante
de R$30.091.160,00(trinta milhões, noventa e um mil, cento e sessenta reais).
O Município de Jatobá do Piauí, por meio do Ofício nº 081/2022-GP, informou que o valor constante na publicação datada de 08/12/2021
consistiu em erro material. Afirmou, ainda, que fez publicar errata, na edição do DOM divulgada no dia 13/12/2021.
Feito com prazo de tramitação expirado.
Vieram-me os autos para manifestação.
Éum sucinto relatório. Passo a decidir.
Não se observou a ocorrência de irregularidades.
Conforme demonstrado pelo Município de Jatobá do Piauí/PI, houve nova publicação da Lei nº 012/2021 (LOA/2022) no dia 17/12/2021, na qual
constou como valor da despesa o montante de R$26.136.960,00(vinte e seis milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta reais),
conforme ID: 53593577/18, pelo que não há que se falar em alteração da proposta alegadamente aprovada pela Câmara Municipal
representante.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em ICP ou ajuizamento de ação civil pública, o Ministério Público
promove o ARQUIVAMENTOda presente notícia de fato.
Publique-se em DOEMP.
Cientifique-se a Câmara Municipal de Jatobá do Piauí da presente decisão, preferencialmente por meio eletrônico, consignando-se a
possibilidade de interposição de recurso, nos termos do §1º, do art. 5º, da Resolução nº 174/2017.
Certificada a não interposição de recurso, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários.
Arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
Assinado Eletronicamente por: Maurício Gomes de Souza às 22/06/2022 13:56:16

4.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS24666
PORTARIA Nº 12/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022
Objeto: Converter a Notícia de Fato 000534-179/2021em Procedimento Administrativo nº 08/2022 visando acompanhar a distribuição de
equipamentos de proteção individual às Unidades Básicas de Saúde do município de Massapê do Piauí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Jaicós, no exercício de suas atribuições
funcionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput¹, e 129, II e III¹, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia para o coronavírus (COVID-19),
dada a propagação do vírus por todo o mundo;
CONSIDERANDO o alto poder de contágio do coronavírus, o que motivou as orientações da OMS e do Ministério da Saúde no sentido do
isolamento social ser a medida mais eficaz para a não contaminação;
CONSIDERANDO que os servidores lotados nas Unidades Básicas de Saúde desempenham serviço essencial do município e, portanto, estão
constantemente expostas ao risco de contrair a COVID-19 e outras doenças, razão pela qual devem possuir equipamentos básicos de proteção
individual;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria,através do sindicato dos servidores públicos do município de Massapê do
Piauí, que relataram que os servidores estão trabalhando sem as mínimas condições de segurança sanitária, por omissão do município;
CONSIDERANDO que o município de Massapê do Piauí, e demais municípios do Estado do Piauí, estão passando por um novo surto de Covid;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Ministério Público, consoante o art. 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento
administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar as instituições;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 000534-179/2021 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 08/2022, a fim de acompanhar e fiscalizar a
distribuição de equipamentos de proteção individualàs Unidades Básicas de Saúde do município de Massapê do Piauí, determinando
desde logo:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria;
2. REMESSA desta portariaao Diário Oficial do Ministério Público para publicação.
4. OFÍCIO ao Sindicato dos Servidores de Massapê do Piauí para que, no prazo de 05 (cinco) dias:
a) Informe se foram enviados equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas, álcool gel, dentre outros) às UBS do município.
b) Em caso afirmativo, quais e quantos equipamentos (em cada espécie) foram enviados as UBS? O número é suficiente para atender a
demanda e garantir a segurança dos servidores?
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Após realização das diligências supra e juntada da resposta, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Cumpra-se.
Jaicós, 15 de julho de 2022.
SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES
Promotor de Justiça titular da PJ de Itainópolis
Respondendo cumulativamente pela PJ de Jaicós
(Portaria PGJ/PI nº 1321/2022)

4.21. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24667
PORTARIA Nº. 014/2022
SIMP 000031-383/2022
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas
normas do art. 129 da Constituição Federal, art. 26, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDOque ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal nº
7.853, de 24.10.1989; e que, em conformidade com o art. 79, § 3º, da Lei Brasileira de Inclusão (Lei Federal nº 13.146/2015), o Ministério
Público tomará as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos na LBI, dentre os quais se insere o direito à moradia (Título II, Capítulo
V, da mencionada Lei);
CONSIDERANDO que a pessoa com deficiência tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou
companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva
(art. 31, da legislação referida acima);
CONSIDERANDO que as RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS "são unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o
atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não
dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos" (art. 3º, X, da Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que no Município de Teresina-PI existe uma Residência Inclusiva (Residência Inclusiva "Boa Morada"), consubstanciada em
unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e
adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar, em
sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que "é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico";
CONSIDERANDO que "a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante", conforme art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência;
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 4º da mesma lei estabelece que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com
as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação";
CONSIDERANDO o conceito de Procedimento Administrativo contido nas Tabelas Unificadas do Ministério Público, criadas pela Resolução nº
63/2010 do CNMP, como sendo "o procedimento destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e
instituições e de políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, que não tenham o
caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico";
CONSIDERANDO que, consoante o art. 8º, inciso II da Resolução 174/2017 do CNMP, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE
INSTAURAR Procedimento Administrativo visando ao acompanhamento do funcionamento e fiscalização da RESIDÊNCIA INCLUSIVA "BOA
MORADA", localizada na RUA FRANCISCO MENDES, 290, CABRAL - TERESINA-PI.
Para tanto, DETERMINO:
A autuação desta Portaria, com o devido registro no Sistema SIMP;
O encaminhamento do arquivo da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público Piauiense;
O envio de cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP), para conhecimento;
Designo os servidores lotados neste órgão ministerial para secretariar o procedimento administrativo instaurado.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Teresina-PI, 06 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

4.22. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS24668
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL N.º 47/2022
Portaria n. º 69/2022
Protocolo SIMP 000031-426/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face ao disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito com o fito de apurar supostas irregularidades praticadas pelo município de São João da Varjota-PI, atinentes à
nomeação de Domingos Eduardo da Silva, Antônio Luzivan Lustosa, Alexiano Marques de Lima, Valber Ferreira Lima, Maria do Socorro
Holanda e Edson Luís Leite de Sousa, em razão do exercício de atividades empresariais incompatíveis ao agente público, RESOLVE,
nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se
no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Andreza Rodrigues Bezerra, assessorA da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção (CACOP), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Autue-se aos autos a Notícia de Fato nº 23/2022 (SIMP 000031-426/2022), como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil;
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Considerando a complexidade dos documentos e informações que instruem o procedimento em epígrafe, bem como a necessidade de constatar
a efetiva existência de irregularidades, DETERMINO SOLICITE-SE ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP,
encaminhando cópia dos presentes autos, que forneça, a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, orientação no sentido da caracterização ou
não de irregularidades praticadas pelos servidores Domingos Eduardo da Silva, Antônio Luzian Lustosa, Alexiano Marques de Lima, Valber
Ferreira Lima, Maria do Socorro Holanda e Edson Luís Leite de Sousa, em razão do exercício de atividade empresarial incompatível ao agente
público, e, se assim havendo, aferir o dolo, bem como informar se houve crime contra a administração pública, enriquecimento ilícito e atos de
improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e, ainda, informar eventuais valores a serem ressarcidos.
Publique-se. Cumpra-se.
De Teresina p/Oeiras - PI, datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ de Oeiras
Procedimento Administrativo nº 19/2021 (SIMP nº 000456-107/2021)
Assunto: Acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil nº 03/2020 (SIMP nº 000313107/2019), visando a realização de limpezas mensais e/ou trimestrais em todo o perímetro do terreno de propriedade privada do senhor José
Ribeiro Soares da Silva, conhecida como "Ribeiro da Toca do Bode", localizado à Rua Projetada, bairro Uberaba II, no município de Oeiras/PI.
Arquivamento: art. 12, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Vistos, etc.
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o fito de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos
autos do Inquérito Civil nº 03/2020 (SIMP nº 000313-107/2019), visando a realização de limpezas mensais e/ou trimestrais em todo o perímetro
do terreno de propriedade privada do senhor José Ribeiro Soares da Silva, conhecida como "Ribeiro da Toca do Bode", localizado à Rua
Projetada, bairro Uberaba II, no município de Oeiras/PI.
Portaria inaugural em ID 33250052.
Ante a necessidade de comprovar o devido cumprimento das cláusulas estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta, requisitou-se à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Oeiras que realizasse inspeção no terreno.
Em ID 53112757, relatório de vistoria encaminhado, do qual se extrai o excerto a seguir:
A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAM), realizou fiscalizações e constatou-se que o
proprietário cumpre a CLÁUSULA PRIMEIRA (manutenção da limpeza do terreno), mas descumpre em partes a CLÁUSULA SEGUNDA
(construção de um muro em todo perímetro do terreno) de acordo com o Termo de Ajuste de Conduta - TAC e em parte há uma construção
residencial não concluída, pois falta o fechamento da frente do referido terreno. O terreno permanece delimitado por um muro antigo em parte do
seu perímetro.
Assim, como forma de dirimir quaisquer dúvidas acerca do efetivo cumprimento da avença celebrada com este órgão ministerial, foram
requisitadas informações ao compromissário, tendo este comprovado o cumprimento da Cláusula Segunda, conforme imagens acostadas ao ID
53949916.
É o que basta relatar. Decido.
Em análise minuciosa dos documentos colacionados ao procedimento, verifica-se que restou atingido o seu desiderato, uma vez que
satisfatoriamente comprovado o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta.
Ressalte-se, por oportuno, que, caso surjam demandas específicas relacionadas à matéria, este Parquet voltará a atuar.
Diante do exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTOdo Procedimento Administrativo, comunicando-se ao Conselho Superior do Ministério
Público, em conformidade com o art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Registre-se no livro respectivo e no SIMP. Publique-se no DOEMP/PI.
Cientifique-se desta decisão de arquivamento o senhor José Ribeiro, através do whatsapp 89 99417-0981.
Após, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
De Teresina p/ Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ/Oeiras

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 28/2022 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL24645
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0428.0014257/2022-28
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: Global
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de café e açúcar paras as copas do Ministério Público do
Estado do Piauí e setores que possuem cafeteira disponível, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 06/07/2022
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 06/07/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/07/2022
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 19/07/2022
DATA DA PROPOSTA: 06/07/2022
PREGOEIRA: Tuany de Sousa França
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva
Anexo I
LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO;
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CNPJ:09.491.099/0001-46;
ENDEREÇO:Rua Coelho de Resende, nº 2237 - Bairro Marques, Teresina-PI, CEP nº 64.002-470;
REPRESENTANTE:Marcos Alberto Arruda de Figueiredo,CPF:***.022.743-**;
FONE:(86) 99919-6721;
E-MAIL:uniclass.pi@hotmail.com
Ite
m

Objeto

Unid.

Qtd
.

Valor
Unitári
o

Valor
Total

1

Açúcar cristal, pacote de 01 Kg, origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, livre de impurezas,
insetos ou micro-organismos ou outras impurezas que possam comprometer o consumo humano
ou o armazenamento. Embalagem plástica, transparente, resistente com solda reforçada e
íntegra, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Rotulagem
de acordo com as normas da ANVISA. Deve ser entregue em fardos.
Marca: Itajá. Fabricante: Itajá. Modelo/Versão: Cristal.

Quilogra
ma

150
0

R
$
4,20

R
$
6.300,0
0

2

CAFÉ - em pó torrado e moído (referência: 3 CORAÇÕES PREMIUM, MARATÁ SUPERIOR OU
SANTA CLARA PREMIUM). Características Gerais: Homogêneo, torrado e moído, do tipo
superior, de primeira qualidade; Espécie: café arábica ou blendados, admitindo-se a presença de
conilon não superior a 10%; Bebida: tipo mole ou dura; Ponto de Torra: variando entre 55 a 65
pontos do Disco Agtron, correspondendo ao intervalo média a média clara; Embalagem: em
sistema de alto vácuo ou vácuo puro, em sacos aluminizados, em pacotes de 250 gramas cada,
constando nas embalagens a data de fabricação e de validade do produto; Validade: mínima de
6 meses , a contar da data do recebimento definitivo; Características Físicas: Grãos de café do
tipo 6da COB (Classificação Oficial Brasileira), ou superior, com no máximo 10% em peso de
grãos com defeitos(pretos, verdes e ardidos). Sem a presença de grão pretos verdes ou
fermentados; Características Químicas(exigidas em g/100g): * Umidade em 5,0% no
máximo;*Resíduo mineral fixo em 5,0%, no máximo; *Resíduo mineral fixo, insolúvel em ácido
clorídrico a 10% v/vem 1,0% no máximo; * Cafeína em 0,7%, no mínimo; *Extrato aquoso em
25%, nomínimo; * Extrato etéreoem 8,0%, no mínimo.
Marca: Santa Clara. Fabricante: Santa Clara. Modelo/Versão: Premium.

Pacote
2 5 0
gramas

400
0

R
$
8,39

R
$
33.560,
00

ValorTotal

R
$
39.860,
00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 19 DE JULHO DE 2022.
Dr. Hugo de Sousa Cardoso - Subprocurador de Justiça Institucional

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI24644
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1060/2022
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 19.21.0110.0019854/2022-52:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 18 a 22 de julho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraVICENTINA DE PAULA
FROTA DAMASCENO AMORIM, Assessora de Procurador de Justiça, matrícula 16845, lotada junto à 5ª Procuradoria de Justiça, nos termos do
art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1061/2022
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 19.21.0019.0019773/2022-15:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 17 a 20 de julho de 2022, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraGABRIELA DE
SOUSA SILVA, Assessora Ministerial, matrícula 15583, lotada 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 17 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1062/2022
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 19.21.0189.0019741/2022-75:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 05 de julho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidoraISABEL CRISTINA DE
ALMEIDA, Assessora de Procurador de Justiça, matrícula 15000, lotada junto à 12ª Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1063/2022
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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:
DESLIGARo (a) estagiário (a)JHON CASSIO DE ARAUJO NASCIMENTO,matrícula nº 2501,de suas funções perante aCOORDENADORIADE
TECNOLOGIADA INFORMAÇAO,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 16 de junhode 2022.
Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1064/2022
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:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ROMARIO MARQUES DE MOURA,matrícula nº 2546,de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE OEIRAS,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 23 de junho de 2022.
Teresina (PI), 19 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1065/2022
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 19.21.0254.0019770/2022-63:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 16 a 22 de julho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraMARIA DO CARMO
ARCANJO SILVA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula 15522, lotada junto à Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, nos termos do
art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 16 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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