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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. EDITAIS PGJ 24916
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
11º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA ADMISSÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - RESULTADO DAS INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO
ESPECIAL
EDITAL PGJ /PI Nº 54/2022
O Subprocurador de Justiça Institucional do Estado do Piauí, por intermédio da Comissão responsável pelo 11º PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ regulamentado pelo Edital PGJ/PI nº 37/2022, torna público o
Resultado das INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO ESPECIAL, para seleção pública.
1. DO RESULTADO:
1.1 Lista de Recursos de GRADUAÇÃO:
Nome

Situação

JOZILEIA RODRIGUES SILVA

DEFERIDO, prova ampliada (fonte 18), conforme solicitado

Teresina, 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL

1.2. PORTARIAS PGJ 24917
PORTARIA PGJ/PI Nº 2661/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0005.0020741/2022-85,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, os Membros e Servidores inscritosnoII Simpósio de Inteligência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com
a temática Controle Exponencial,o qual realizar-se-á entre os dias 08e 11 de agosto de 2022,mediante comprovação de efetiva participação esem
a incidência de ônus para o MPPI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2662/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0004986/2021-36,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor ENNIO RICELLI SANTOS SOUSA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 213, da Classe B, Padrão 06, para a Classe C, Padrão 07 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 05de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2663/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, considerando o teor do despacho PGJ nº0284076,Processo SEI nº 19.21.0043.0020475/2022-04,
RESOLVE
DISPENSAR das atividades laborais os membros e servidores da Regional de Corrente (PJs de Corrente, Bom Jesus, Avelino Lopes, Cristino
Castro, Gilbués e Parnaguá) que participarão do evento de apresentação do Programa "MPPI por Todo o Piauí" na Regional de Corrente-PI e
inauguração da Sede de Corrente, a ser realizado no dia 23/08/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2664/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0012357/2022-60,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidorITALO SILVA VAZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista Ministerial,
matrícula nº 345, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme arts. 16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de
2012, com efeitos retroativos a 16 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2665/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o requerimento de
dispensa de expediente nº 0282997 - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0369.0020733/2022-79,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades a servidora LAILA BRITO DE MOURA, matrícula nº 15.816, para participação no II Simpósio de Inteligência do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o qual realizar-se-á nos dias 08 a 11 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Página 2

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1149 Disponibilização: Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022 Publicação: Terça-feira, 2 de Agosto de 2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2666/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0089.0020077/2022-69,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, integrante do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal
do Júri - GAEJ, para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao Processo Penal nº 0811721- 71.2021.8.18.0140, dia 08 de agosto
de 2022, na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2667/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0652.0016615/2022-67,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE AGOSTO/2022
(Audiência de Custódia)
CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

28

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI

FABIANA DE ARAUJO COELHO

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2668/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no OFÍCIO -0283764 - CPPT, da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, bem como o despacho exarado nos autos do
Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA /SEI nº 19.21.0014.0020743/2022-90,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora DANIELLE AREA LEÃO DANTAS e o estagiário GABRIEL DEZIDÉRIO BRASIL para realizarem vistoria de imóvel para
locação da sede da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, no dia 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2669/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", daLei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0429.0021069/2022-98,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO, titular da Promotoria de Justiça de Simões, para atuar na Sessão do
Tribunal Popular do Júri, de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, no dia 18 de agosto de 2022, na Comarca de Paulistana-PI, em
substituição ao Promotor de Justiça Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2670/2022
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 19.21.0378.0010603/2022-11,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora THAMIRES BARROSO COSTA GALVÃO, matrícula nº 15820, para atuar como gestora dos Convênios nº 009/2022 e
10/2022, celebrados entre o Ministério Público do Estado do Piauí e a Universidade Anhanguera UNIDERP e Universidade Pitágoras Unopar
Anhanguera.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2671/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0285144 - CLC/ASSCOMPRAS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0011.0015931/2022-79,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora SHAIANNA DA COSTA ARAÚJO, matrícula nº 122, para fiscalizar a execução da contratação referente às Notas de
Empenho 2022NE00763 e 2022NE00763, cujo objeto é o fornecimento de aparelhos destinados à equipagem de auditórios do Ministério Público
do Estado do Piauí, firmado entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa PONTO ELETRONICO COM DE
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 72.112.865/0001-50.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2672/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", daLei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça o Promotor de Justiça HÉRSON LUÍS DE SOUSA GALVÃO RODRIGUES, respondendo pela 4ª Promotoria
de Justiça de Piripiri para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, de 03 a 05 de agosto de 2022, em
razão do afastamento do Promotor de Justiça Adriano Fontenele Santos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2673/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0208.0020489/2022-61,
RESOLVE
NOMEAR RENATA BIATRIZ LEAL DE MORAIS, CPF: ***.416.223-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à 33ª Promotoria de Justiça de Teresina.
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), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2674/2022
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, e considerando o despacho contido nos autos do
Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0161.0020782/2022-33,
RESOLVE
DESIGNARo Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato,para
atuar na Notícia de Fato Criminal nº 20/2022 (SIMP nº 000047-094/2022), em curso na 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, e no
Atendimento ao Público, em curso na 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato (SIMP 000211-440/2022).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2675/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0378.0000598/2021-04, bem como a implantação da Secretaria Unificada de São Raimundo Nonato,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) STENIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOUSA, matrícula nº 368, Técnico Ministerial, junto à Secretaria Unificada
de São Raimundo Nonato, com efeitos retroativos ao dia 18 de julho de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2676/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, especialmente a do art. 12, inciso
V, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e,
CONSIDERANDOo Ato PGJ Nº 1155/2021, que disciplina o recesso forense edivulga os feriados no ano de 2022, suspendendo os prazos nos
dias em que indica e dá outras providências;
CONSIDERANDOque o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por meio da Portaria nº 2515/2022-PJPI/TJPI/SECPRE, estabeleceu que o
feriado do dia 11 de agosto de 2022, em que se comemora Dia do Advogado e Dia do Magistrado, será transferido para o dia 12 de agosto de
2022.
CONSIDERANDOa necessidade de organizar e planejar as atividades dos órgãos do Ministério Público do Estado do Piauí;
RESOLVE:
Art. 1ºESTABELECERque o feriado do dia 11 de agosto de 2022, em que se comemora o Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, Dia do Advogado
e Dia do Magistrado,será transferido para o dia 12 de agosto de 2022.
§1º Não haverá expediente no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí no dia 12 de agosto de 2022.
Art.2º Ficam suspensos os prazos que devam iniciar-se ou encerrar-se na referida data, prorrogando-se para ao próximo dia útil subsequente.
Art.3º No dia 12 de agosto de 2022 haverá plantão ministerial, conforme regulamentado em ato administrativo.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01de agostode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2677/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0068.0020139/2022-68,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) MARIANNE DE MACEDO RODRIGUES, matrícula nº 16840, do cargo comissionado de Assessor de Procurador
de Justiça - CC09, junto à 2ª Procuradoria de Justiça, a partir de 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2678/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0068.0020139/2022-68,
RESOLVE
NOMEAR MARIANNE DE MACEDO RODRIGUES, CPF nº ***.105.523-**, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Divisão de
Desenvolvimento Humano, Bem-Estar e Segurança do Trabalho (CC-04).
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), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2679/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, especialmente a do art. 12, inciso
V, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e,
CONSIDERANDOa necessidade de organizar e planejar as atividades dos órgãos do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOque o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por meio da Portaria nº 1619/2022-PJPI/TJPI/SECPRE, decretou ponto
facultativo no dia 15 de agosto de 2022, no âmbito de Teresina-PI
CONSIDERANDOque o Ato PGJ nº 985/2022 prevê aos servidores a possibilidade de compensação de horários mediante utilização de banco de
horas;
RESOLVE:
Art. 1ºESTABELECER PONTO FACULTATIVOno dia 15 de agosto de 2022, no âmbito de Teresina-PI;
Art. 2ºDETERMINARque as horas não trabalhadas no dia 15de agosto de 2022sejam compensadas na forma doartigo5ºdo Ato PGJ nº 985/2020,
ficando a cargo da Coordenadoria de Recursos Humanos o controle das compensações;
Art. 3º Os prazos que devam iniciar ou encerrar nos dias 15 e 16 de agosto de 2022 ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil
subsequente.
Art. 4º No dia 15 de agosto de 2022 haverá plantão ministerial, conforme regulamentado em ato administrativo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2680/2022
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 a manifestação encaminhada pelo Promotor de Justiça Elói Pereira de Sousa Júnior, titular da 48ª Promotoria de Justiça de
Teresina, na qual declara sua suspeição por motivo de foro íntimo,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LÚCIA ROCHA CAVALCANTI MACÊDO, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nos
autos da Notícia de Fato SIMP nº 000101-426/2021, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 2426/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24915
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0012.0019878/2022-98
Requerente: Ludimária Miranda Alves da Silva
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 394/2022
(Sei nº 0277578) e da Controladoria Interna sob nº 536/2022 (Sei nº 0280098), o pagamento de 3 ½ (três e meia) diárias, em favor da
servidora LUDIMÁRIA MIRANDA ALVES DA SILVA, matrícula 15136, Assessora Ministerial, devido a seu deslocamento, realizado de
Avelino Lopes-PI a Corrente-PI, no período de 29/06 a 02/07/2022, concedido o sábado, dia 02/07, conforme justificativa contida no
requerimento, para participar da Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais, na referida cidade, consoante
Portaria PGJ/PI nº 2003/2022 (Sei nº 0277488).
Teresina-PI, 27 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0055.0020060/2022-68
Requerente: Carlos Mendes de Sousa Júnior
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 400/2022
(Sei nº 0279243) e da Controladoria Interna sob nº 552/2022 (Sei nº 0280202), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do policial
militar CARLOS MENDES DE SOUSA JÚNIOR, CB PM, devido a seu deslocamento, realizado para à região sul do Estado do Piauí, no
período de 10 a 11/07/2022, para auxílio ao GAECO, conforme Portaria PGJ/PI nº 2486/2022 (Sei nº 0278871).
Teresina-PI, 27 de julho de 2022
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Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº19.21.0154.0020150/2022-33
Requerente: Ricardo de Pádua Cícero Alves de Alencar
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 406/2022
(Sei nº 0280501) e da Controladoria Interna sob nº 545/2022 (Sei nº 0281188), o pagamento de 6 ½ (Seis e meia) diárias, em favor do
servidor RICARDO DE PÁDUA CÍCERO ALVES DE ALENCAR, matrícula nº 2008, para prestar auxílio ao GAECO, no período de 19 a
25/07/2022, conforme Portaria PGJ/PI nº 2513/2022 (Sei nº 0279338).
Teresina-PI, 27 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº19.21.0432.0020201/2022-15
Requerente: Elane Lopes Coutinho
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 405/2022
(Sei nº 0280479) e da Controladoria Interna sob nº 544/2022 (Sei nº 0280804), o pagamento de ½ (meia) diária, em favor da servidora ELANE
LOPES COUTINHO, matrícula nº 15829, Assessora Ministerial, devido a seu deslocamento, realizado de Teresina-PI a Picos-PI, no
período 18/07/2022, para verificar possível descumprimento da Lei de Parcelamento do Solo Urbano quanto à dimensão das ruas do
Loteamento Jardim Natal, localizado no referido município, conforme Portaria PGJ/PI nº 2415/2022 (Sei nº 0278574).
Teresina-PI, 27 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0020478/2022-20
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
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 414/2022
(Sei nº 0281293) e da Controladoria Interna sob nº 549/2022 (Sei nº 0282608), o pagamento de 2 ½ (duas e meia) diárias, em favor do
servidor ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15871, Assessor Técnico, devido a seu deslocamento, realizado de
Teresina-PI para São Luís do Piauí, Picos, Campinas do Piauí, Simplício Mendes, Ribeira do Piauí e Pavussu-PI, no período de 20 a
22/07/2022, para realizar vistorias nos referidos municípios para elaboração de Relatório Técnico, conforme designado na Portaria
PGJ/PI nº 2511/2022 (Sei nº 0281220).
Teresina-PI, 28 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24894
NOTÍCIA DE FATO Nº 000031-426/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato acima mencionada, encaminhada em 11 de março de 2022 pela Ouvidoria
MPPI, com a finalidade de apurar suposta ocorrência de poluição sonora pela emissão de fogos de artifício pela Paróquia Nossa Senhora de
Nazaré, localizada na Quadra 12 - Casa 05, Bairro Bela Vista I.
Aos 28 de março de 2021, esta Promotoria de Justiça encaminhou o ofício Ofício nº 280/2022-24ªPJ(A)/MPPI ao Pároco da Paróquia Nossa
Senhora de Nazaré, entretanto, nenhuma resposta formal foi encaminhada a este Órgão Ministerial.
Segundo a Lei Estadual Nº 7.643, de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre a proibição, no âmbito do Estado do Piauí, do manuseio,
utilização, queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, em seu
art. 1º, § 2º, ressalta que: "Esta lei não se aplica aos eventos religiosos realizados no âmbito do Estado".
Assim, verifica-se que o óbice que ensejou a instauração do presente deste procedimento, encontra-se resguardado legalmente, pois, segundo a
Lei Estadual Nº 7.643, de 26 de novembro de 2021, os eventos religiosos realizados no âmbito do Estado do Piauí, possuem permissão para
queima e soltura de fogos de maneira razoável.
Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"Art. 4º - A Notícia de Fato será Arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado."
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 28 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
INQUÉRITO CIVIL Nº 000017-172/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Inquérito Civil 000017-172/2021, instaurado em virtude da reclamação recebida aos 27 de
Janeiro de 2021, com a finalidade de apurar a ocorrência de poluição sonora ocasionada pelo estabelecimento "Carangas", localizado na Avenida
Vilmary nº 2780, bairro São Cristóvão, Teresina/PI.
Aos 27 de Maio de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 543/2022-24ªPJ(MC)/MPPI ao Batalhão de Polícia Ambiental - BPA,
solicitando a realização de uma vistoria no referido estabelecimento, com o intuito de averiguar a procedência da reclamação.
Aos 24 de Junho de 2022, o Batalhão de Polícia Ambiental - BPA encaminhou o relatório de vistoria (Protocolo: 3007800755 - 17/06/2022
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20:25:44), a esta Promotoria de Justiça, relatando o que se segue:
"Trata-se de fiscalização acerca de denúncia de perturbação do trabalho e do sossego alheios, conforme previsto no art.42 da Lei n°3688/41 (LEI
DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS), realizada pela equipe BPA 03 (TCel Teixeira, Cb Jurandy, Cb Gomes, Cb Wesley), no restaurante
"Carangas", situado na av.Vilmary, n°2780, bairro São Cristóvão. A guarnição se deslocou ao endereço acima mencionado para dar cumprimento
à determinação contida no ofício de n°543/2022-24PJ/MPPI , datado de 26/06/2022 da 24a Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo.
Chegando no local, não foi constatada a veracidade do fato denunciado, havendo somente uma caixa de som em volume ambiente. Ao senhor
Edvaldo José da Silva,CPF 06377272405, gerente do local, foi dado ciência do fato e da denúncia, o qual também foi orientado a respeito da
legislação pertinente ao caso. Com isso, a ocorrência foi encerrada e devidamente registrada."
É o relatório.
Analisando os autos, e após a adoção de providências por esta Promotoria de Justiça, verifica-se ausência das causas que ensejaram a
instauração deste procedimento e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem de prosseguimento, e que conduzam este Órgão
Ministerial à adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, torna-se
imprescindível, à sua conclusão.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO deste procedimento, nos
termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 29 de Julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
INQUÉRITO CIVIL Nº 000017-172/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Inquérito Civil 000017-172/2021, instaurado em virtude da reclamação recebida aos 27 de
Janeiro de 2021, com a finalidade de apurar a ocorrência de poluição sonora ocasionada pelo estabelecimento "Carangas", localizado na Avenida
Vilmary nº 2780, bairro São Cristóvão, Teresina/PI.
Aos 27 de Maio de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 543/2022-24ªPJ(MC)/MPPI ao Batalhão de Polícia Ambiental - BPA,
solicitando a realização de uma vistoria no referido estabelecimento, com o intuito de averiguar a procedência da reclamação.
Aos 24 de Junho de 2022, o Batalhão de Polícia Ambiental - BPA encaminhou o relatório de vistoria (Protocolo: 3007800755 - 17/06/2022
20:25:44), a esta Promotoria de Justiça, relatando o que se segue:
"Trata-se de fiscalização acerca de denúncia de perturbação do trabalho e do sossego alheios, conforme previsto no art.42 da Lei n°3688/41 (LEI
DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS), realizada pela equipe BPA 03 (TCel Teixeira, Cb Jurandy, Cb Gomes, Cb Wesley), no restaurante
"Carangas", situado na av.Vilmary, n°2780, bairro São Cristóvão. A guarnição se deslocou ao endereço acima mencionado para dar cumprimento
à determinação contida no ofício de n°543/2022-24PJ/MPPI , datado de 26/06/2022 da 24a Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo.
Chegando no local, não foi constatada a veracidade do fato denunciado, havendo somente uma caixa de som em volume ambiente. Ao senhor
Edvaldo José da Silva,CPF 06377272405, gerente do local, foi dado ciência do fato e da denúncia, o qual também foi orientado a respeito da
legislação pertinente ao caso. Com isso, a ocorrência foi encerrada e devidamente registrada."
É o relatório.
Analisando os autos, e após a adoção de providências por esta Promotoria de Justiça, verifica-se ausência das causas que ensejaram a
instauração deste procedimento e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem de prosseguimento, e que conduzam este Órgão
Ministerial à adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, torna-se
imprescindível, à sua conclusão.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO deste procedimento, nos
termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 29 de Julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 000211-172/2020 (MC)
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Preparatório, instaurado através de denúncia recebida por esta Promotoria em 13 de outubro de 2020, a fim de apurar
eventual irregularidade na demolição de imóvel, situado na Avenida Frei Serafim nº 2325, bairro Centro, Teresina/PI.
Inicialmente, registro que esta Promotora de Justiça passou a exercer as funções de sua titular junto a esta 24ª Promotoria de Justiça a partir dos
2 de agosto de 2021.
Com fito de resolutividade, este Órgão Ministerial expediu em 03 de fevereiro de 2022, o Ofício Nº 019/2022-24ªPJ(J)/MPPI à Superintendência
de Ações Administrativas Descentralizadas - SAAD/CENTRO, solicitando vistoria, in loco, para certificar a atual situação do imóvel mencionado,
bem como, informações sobre autorizações para quaisquer alterações no local em comento.
Aos 07 de fevereiro de 2022, em resposta à solicitação realizada por esta Promotoria de Justiça, a Superintendência de Ações Administrativas
Descentralizadas - SAAD/CENTRO, por meio do Ofício Nº 129/2022 - CHEF-GAB-SUP-SAAD-CENTRO, relatou o que se segue:
"Trata-se de solicitação de informações por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA,
referente a Notícia de Fato nº 000211-172/2020. por meio do qual essa Promotoria requer apurar eventual irregularidade na demolição de imóvel,
situado na Avenida Frei Serafim nº 2325, bairro Centro, Teresina/PI, conforme o teor do Ofício nº 019/2022-24ªPJ(j)/MPPI.
Após vistoria in loco realizada pela Gerência de Controle e Fiscalização, desta Superintendência,informamos que a demolição foi devidamente
licenciada e concluída, tendo em vista a LICENÇA DE DEMOLIÇÃO emitida pela Gerência de Urbanismo - GURB, da SDU CENTRO NORTE
datado em 23/09/2020, em anexo."
Consta também nos autos o Parecer Técnico realizado pela SAAD/CENTRO, aos 21 de Setembro de 2020, que possui o intuito de atestar a
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impossibilidade de conservação do imóvel dado o grau de deterioração, relatando o que se segue:
"Pode-se constatar que as principais características do prédio original foram adulteradas, deteriorando a beleza arquitetônica de outrora. As
fachadas foram completamente deterioradas, pisos e revestimentos não são os originais, cobertura ou não existente ou com risco iminente de
desabamento, há presença de infiltrações, fissuras e infestação de cupins tornando a recuperação e manutenção do prédio impraticável.
Vale ressaltar também que a construção representa um risco sanitário às imediações e usuários dela, pois consiste em foco de pragas como
cupins, mosquito da dengue, dentre outras doenças . O imóvel também consiste em um risco à segurança pública pois vem sendo utilizado como
esconderijo para bandidos e principalmente local de consumo de drogas, fato constatado pela presença de seringas e latinhas usadas como
cachimbos pelos usuários.
Dessa forma, diante do exposto e dos conhecimentos técnicos a mim pertencentes, sugere-se a demolição total do imóvel e remoção de todo e
qualquer resíduo proveniente deste. O prédio não está apto a recuperação."
É o relatório.
Dessa forma, em face das diligências realizadas no decorrer do procedimento em epígrafe e, especificamente, após o encaminhamento do Ofício
Nº 129/2022 - CHEF-GAB-SUP-SAAD-CENTRO pela Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - SAAD/CENTRO ,
informando e comprovando através do encaminhamento da Licença de Demolição (ID 32202467) (Processo Nº 050.00646/2020), que a
demolição foi devidamente licenciada e executada dentro das regularidades, inclusive o imóvel caracterizava-se sem condições de recuperação e
ainda representava risco sanitário.
Destarte, conclui-se que restaram desconfiguradas todas as causas que ensejaram a instauração desse procedimento, e, inexistindo outros
elementos que possam e necessitem de prosseguimento, e que conduzam este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização
de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível, a finalização do procedimento.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 27 de Julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS24895
PORTARIA 13/2021
PA.TACN°01/2022
Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta
O Dr. EDUARDO PALÁCIO ROCHA, Ex.mo Sr. Promotor
de Justiça em respondencia legal - Promotoria de Justiça no município de Fronteiras-PI,arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que o vereador MATEUS VICENTE RAMOS RODRIGUES, firmou o TAC n.º 04/2020, nos autos de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil
Público nº 02/2019 sob protocolo SIMP nº 000462-212/2019;
que o referido TAC tem como objeto a violação aos princípios da legalidade e da moralidade pois o senhor Mateus Vicente Ramos Rodrigues
faltou à terça parte das sessões legislativas.
RESOLVE:
InstaurarPA.TAC - Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta, tendo em mira a colheita de elementos que denotem o
cumprimento de obrigações assumidas em TAC, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do SIMP e publicação no DOEMP;
junte-se cópia integral do TAC objeto do presente PA.TAC;
Notifique-se o Senhor Mateus Vicente Ramos Rodrigues para que apresente informações quanto ao atendimento dos compromissos assumidos
no TAC nº 04/2020;
nomeia-se como secretário do presente PA, PAULA RAYANE DE SOUSA ALENCAR, assessora de promotoria sob matrícula 15.652 do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, ematé60(sessenta)dias,voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Fronteiras/PI, 06 de julho de 2022.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
PromotordeJustiça

3.3. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24896
PORTARIA Nº 35/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 13/2022
SIMP Nº 000335-426/2022
Portaria nº 35/2022 - Objeto: Converter a notícia de fato nº SIMP nº 000335-426/2022 no procedimento preparatório nº 13/2022 (SIMP nº 000335426/2022), com o objetivo de apurar denúncia da contratação de funcionários terceirizados empreterição ànomeação de candidatos aprovados
em teste seletivo realizado pelo Governo do Estado do Piauí -EDITAL SEADPREV Nº 01/2021- para os mesmos cargos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e
pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de inquérito civil e de ação civil pública, para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO a notícia de fato nº SIMP nº 000335-426/2022, instaurada no âmbito da 42ª promotoria de justiça para apurar denúncia da
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contratação de funcionários terceirizados empreterição ànomeação de candidatos aprovados em teste seletivo realizado pelo Governo do Estado
do Piauí -EDITAL SEADPREV Nº 01/2021- para os mesmos cargos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 4º, §6º e §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa e prevê aplicação de sanções a agentes
público e a particulares que incorrerem em tais atos, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo ao patrimônio público;
CONSIDERANDO a necessidade de maiores elementos de convicção quanto aos fatos supracitados.
R E S O L V E:
CONVERTER a notícia de fato SIMP nº 000335-426/2022, no procedimento preparatório nº 13/2022, com o objetivo de apurar denúncia de
contratação de funcionários terceirizados empreterição ànomeação de candidatos aprovados em teste seletivo realizado pelo Governo do Estado
do Piauí -EDITAL SEADPREV Nº 01/2021- para os mesmos cargos, determinando, desde logo:
a) autue-se e registre-se;
b) publique-se no diário oficial;
c) comunique-se ao CSMP;
d) após, retornem conclusos;
e) cumpra-se.
Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS24897
Autos do Procedimento Administrativo nº 27/2021 (SIMP n° 001543-138/2020) Assunto: Poluição => DIREITO AMBIENTAL
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a fim de analisar requerimento apresentado via Abaixo Assinado apresentado por moradores
do Bairro de Fátima, Barras PI, dando conta de suposta poluição sonora praticada pelo senhor Antônio Nunes de Macedo (bitonho) que possui
uma oficina de motosserra.
Diante da reclamação, foi solicitado ao Município de Barras que verificasse se o referido estabelecimento possui alvará de funcionamento e
localização, bem como demais licenças necessárias ao exercício da atividade e, caso negativo, não havendo possibilidade de regularização, que
tomasse todas as medida possíveis para o imediato fechamento do estabelecimento, inclusive por meios judiciais, caso necessário.
Em resposta, o Município de Barras informou que a oficina do Senhor Antônio Nunes de Macêdo (bitonho) foi interditada.
Após, os autos foram conclusos para apreciação. É o que tinha a relatar. Segue a decisão.
O Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de
ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a
tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa em função de um ilícito específico.
A Recomendação CGMP-PI n° 02/2017, que dispõe sobre a atuação extrajudicial dos membros do Ministério Público, recomenda aos Órgãos de
Execução que o procedimento administrativo se destina ao acompanhamento de fiscalização, de cunho permanente ou não, de fatos e
instituições e das políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, que não tenha o
caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de ilícitos específicos, bem como para acompanhar o cumprimento
de cláusulas de termo de ajuste de conduta celebrado e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis.
Por conseguinte, adequado o procedimento adotado para acompanhamento dos fatos postos ao conhecimento do Ministério Público e atingiu a
sua finalidade.
No caso em apreciação, o procedimento administrativo foi instaurado a fim de analisar requerimento apresentado via Abaixo Assinado
apresentado por moradores do Bairro de Fátima, Barras PI, dando conta de suposta poluição sonora praticada pelo senhor Antônio Nunes de
Macedo (bitonho) que possui uma oficina de motosserra.
o Município de Barras informou que a oficina do Senhor Antônio Nunes de Macêdo (bitonho) foi interditada.
Nesse cenário, considerando que a questão posta foi devidamente solucionada, não há mais a necessidade de se continuar com o presente
Procedimento Administrativo, razão pela qual, ARQUIVO o presente feito.
Outrossim, com fulcro na sobredita resolução, determino a adoção sucessiva das seguintes providências de praxe:
A cientificação do noticiante da presente decisão de arquivamento, facultando-lhe apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, razões de recurso
escritas e/ou documentos, que serão juntadas aos autos para nova apreciação do Ministério Público Piauiense;
Caso haja interposição de razões, retornem-se os autos conclusos para análise quanto a possível juízo de retratação;
Decorrido o prazo para apresentação do recurso sem a apresentação das razões, deve ser providenciada a baixa registral.
Diligências necessárias, incluída a movimentação de todos os atos praticados no SIMP e anotação no livro eletrônico correspondente. Cumprase.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público sobre arquivamento, conforme prevê o artigo 12, da mesma resolução.
Barras/PI, sexta-feira, 29 de julho de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva Promotor de Justiça

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES 24898
TAXONOMIA: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2020
SIMP N° 000231-284/2020
PARTES ENVOLVIDAS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES
ASSUNTO: Acompanhar o abastecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e a disponibilidade de testes diagnósticos
para atender a demanda decorrente da COVID-19 no Hospital Estadual Mariano Lucas de Sousa, localizado em Buriti dos Lopes/PI.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o fito de acompanhar o abastecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's)
e, a disponibilidade de testes diagnósticos para atender a demanda decorrente da COVID-19 no Hospital Estadual Mariano Lucas de Sousa,
localizado em Buriti dos Lopes.
Portaria de instauração do procedimento anexada no evento de ID nº 31270131, dos autos.
Como providências iniciais, foram requisitadas ao Hospital Estadual Dr. Mariano Lucas de Sousa - HELMS informações atinentes ao inventário de
EPIs e TESTES DIAGNÓSTICOS, com base no preenchimento da PLANILHA/EPI'S/TESTES, enviada por este Órgão Ministerial, preenchendoa, sempre que o Hospital receber e dispensar aos seus servidores e pacientes e a outras unidades de saúde, porventura, contratadas, bem como
as quantidades recebidas da SESAPI, por aquisição própria e as doações recebidas, e os respectivos descartes (EPIs e testes utilizados).
Feitas as comunicações de estilo ao CSMP, CAODS e encaminhamento da portaria ao Diário Oficial do MPPI, conforme documento de ID nº
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31274049.
Em resposta, o Hospital encaminhou o expediente anexado no evento de ID 31311908, onde consta detalhadamente as quantidades e
dispensações dos testes diagnósticos de COVID-19 pelo Hospital, inventário dos equipamentos de proteção individual (EPI'S).
Diante de informações recebidas de forma extraoficial, acerca da indefinição na gerência do Hospital Estadual Dr. Mariano Lucas de Sousa, foi
determinada a expedição de ofício à Secretária de Saúde do Município e o Prefeito de Buriti dos Lopes, para que esclareçam, inclusive com
apresentação de documentação, quais dos entes federativos é responsável pela gestão do Hospital, bem como ao Secretário Estadual de Saúde
do Piauí.
Conforme ofício anexado no evento de ID nº 31398458, o município de Buriti dos Lopes, por seu representante, informou que atualmente o
Hospital Estadual Dr. Mariano Lucas de Sousa é gerido de forma compartilhada pelo Município e pelo Estado e, este último possui obrigação de
repasse do valor de R$ 79.000 (setenta e nove mil reais mensais) para custeamento das despesas.
Em resposta à solicitação ministerial, o Estado do Piauí, por sua Secretaria de Saúde, informou que o Hospital fora municipalizado, através do
Contrato de Municipalização nº 355/2007, sob gestão plena do Sistema Único de Saúde (SUS) - cf. ID nº 31525557.
É o que basta relatar. Passa-se à decisão.
O cerne deste procedimento tinha por escopo verificar para desenvolvimento das atividades relacionadas ao COVID-19, com o escopo de evitar a
propagação de doença e garantir o direito à saúde de todos.
Consoante a Portaria nº 18/2020, o presente procedimento administrativo foi instaurado com o objetivo de "acompanhar o abastecimento de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a disponibilidade de testes diagnósticos para atender a demanda decorrente do Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Hospital Estadual Dr. Mariano Lucas de Sousa, localizado no município de Buriti dos Lopes-PI".
Conforme informado pelo Hospital, por meio de todos os ofícios encaminhados, os profissionais que laboram no referido nosocômio receberam
equipamentos de proteção individual, de acordo com suas necessidades, sendo juntados vários documentos comprobatórios aos autos.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu seus fins, uma vez que não se verifica razões para manter o presente procedimento aberto.
É importante ressaltar que os casos de infectados e o número de óbitos pelo novo Coronavírus (COVID-19) vem apresentando redução
significativa, à medida que ocorre o avanço das faixas etárias e grupos prioritários de vacinação.
Caso surjam fatos novos referentes ao controle e prevenção adequados de propagação do novo Coronavírus, este Parquet voltará a atuar.
Desta forma, não há motivos para o prosseguimento do presente procedimento, haja vista que o objeto do mesmo se encontra solucionado.
Isto posto demonstrado, após estas análises supra, e como não há outras diligências a serem cumpridas, esta Promotoria de Justiça, por sua
agente subaassinada, resolve arquivar o presente procedimento, nos termos previstos no art. 12, da Resolução 174/2017, do CNMP.
Por fim, publique-se esta decisão no mural da Promotoria, pelo prazo de 10 (dez) dias, para fins de publicidade, e encaminhe-se cópia para
publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Comunique-se o CSMP e o CAODS acerca do teor desta decisão. Dispensa-se a comunicação das partes envolvidas em razão do disposto no
art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Cumpridas as determinações, dê-se baixa no SIMP, e arquive-se os autos.
Buriti dos Lopes (PI), 29 de Julho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
SIMP Nº 000957-284/2019
TAXONOMIA: NOTÍCIA DE FATO
RECLAMANTE: MARCOS SOARES DA SILVA NETO
RECLAMADO: MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS
ASSUNTO: POSSÍVEL PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; DESVIO ILEGAL DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de Notícia de Fato cível instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, tendo em vista o comparecimento de MARCOS
SOARES DA SILVA NETO, já qualificado no protocolo de fls. 02 dos autos físicos, noticiando que prestou concurso público no ano de 2016, para
o cargo de professor de Geografia, no município de Murici dos Portelas, e ficou classificado em segundo lugar. Relata ainda, que a servidora
BRUNA SANTOS, aprovada em concurso público anterior do Município, na área de serviços gerais, passou a ocupar a função de professora de
geografia na rede municipal de ensino, acarretando assim desvio de função da servidora pública.
Documentação comprobatória entregue pelo reclamante, acostada às fls. 04 a 45 dos autos.
Despachos de suspensão dos prazos de tramitação do procedimento, em face da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) - fls. 46/47.
Despacho de suspensão da tramitação, em razão do período eleitoral -fl. 48.
Certidão de fl. 49.
Despacho de fls. 51/52 dos autos, determinando a notificação do reclamante para que fins de complementação das informações iniciais relatadas
a este Órgão, para fins de verificação/análise de possível prática de atos de improbidade administrativa pelo gestor público municipal, indicando
prova testemunhal e documental, caso queira.
Notificação expedida às fls. 53 dos autos.
Certidão de fl. 54 dos autos, atestando a impossibilidade de notificação do reclamante.
É o resumo dos fatos. Passa-se a decidir.
Analisando o teor da reclamação formulada pelo noticiante e documentação acompanhada, se verifica possível preterição do
candidato/reclamante em concurso público.
Nesse ínterim, nos termos da certidão de fl. 49, se infere que no noticiante ajuizou ação cível objetivando sua nomeação para o cargo. Assim o
objeto desta notícia de fato foi parcialmente resolvido.
Noutro giro, extrai-se da reclamação a possível prática de ato de improbidade administrativa pelo gestor público municipal da época, tendo em
vista informações relatadas pelo noticiante de que o cargo pretendido por ele estaria sendo ocupado por servidora efetiva de cargo distintivo, de
nome Bruna Santos, acarretando desvio de função.
Segundo o noticiante ainda, a servidora pública Bruna Santos, inicialmente lotada na Secretaria de Educação Municipal, na função de
merendeira, exerce de fato a função de professora na rede municipal de Educação.
Considerando que tal informação está desacompanhada de indícios de prova documental, constituindo-se de provas insuficientes para subsidiar
possível investigação foi determinado por este Órgão Ministerial a notificação do reclamante para complementar as informações, juntando as
provas que tiver.
Diante da inexistência de servidor para dar cumprimento as diligências externas desta Promotoria, foram feitas tentativas de contato com o
reclamante através do número de telefone informado nos autos, porém todas foram sem sucesso, conforme certidão de fl. 54 dos autos.
Nesse viés, destaca-se o teor do art. 4º, da Res. nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público:
"Art. 4º. A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la".
(grifos nossos).
Dessa forma, este Órgão Ministerial entende que os argumentos/fatos relados na denúncia não são plausíveis para instauração de procedimento
de cunho investigatório, vez que foram feitos de forma genérica, sem a juntada de quaisquer indícios de comprovação documental, e/ou
testemunhal, ademais, o noticiante não atendeu a notificação para complementar as informações e, até a presente data, não voltou a entrar em
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contato com este Órgão Ministerial acerca do andamento do feito.
Assim, à vista dos fundamentos acima expendidos e, diante da insuficiência de provas ou, elementos indiciários dos fatos trazidos pela parte
reclamante, determina-se o arquivamento desta notícia de fato, nos termos do art. 4º, inciso III, da Resolução do CNMP nº 174/2017.
Publique-se esta decisão no mural da Promotoria e, no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, para os fins de direito e contagem do prazo recursar,
tendo em vista a impossibilidade de contato com a parte noticiante.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se e arquive-se os autos, dando baixa no sistema SIMP e na pasta eletrônica
correspondente.
Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 29 de Julho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
TAXONOMIA: NOTÍCIADEFATOCÍVEL
SIMP Nº.: 000720-284/2020
REQUERENTE: JAQUELINEGONÇALVESCARVALHOBRITO
REQUERIDO: AGESPISA
ASSUNTO: COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE SERVIÇO
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se os autos de notícia de fato instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça à vista do recebimento de Ofício nº 10/2020 encaminhado
por JAQUELINE GONÇALVES CARVALHO BRITO, à época Presidente da Câmara de Buriti dos Lopes, noticiando acerca de possível
ilegalidade da cobrança de taxas de religação de serviço de água pela concessionária Agespisa, nesta cidade de Buriti dos Lopes.
Aduz o noticiante que a Empresa Concessionária passou a cobrar taxa de religação dos consumidores, mesmo estando em vigência a Lei
Municipal nº 589/2019, que proíbe a cobrança de tais valores no âmbito do Município.
Despacho de ID nº 31836977, determinando a expedição de ofício para fins de solicitação de apoio ao CACOP-MPPI, quanto a
constitucionalidade da lei municipal citada, e ao PROCON-MPPI, solicitando auxílio na demanda quanto à realização de audiência com a
concessionária e as partes interessadas.
Certidão de ID nº 54026984 atestando a impossibilidade de cumprimento do despacho em tempo hábil.
Vieram os autos para deliberação. É o relatório.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar
frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas, decorrentes de exercício de probabilidade
no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados como elementos
probatórios lícitos na confirmação, ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, deve
guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar
procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática, ou pelo decurso temporal, sem a profícua colheita de elementos probatórios de
confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Voltando-se à análise da demanda, se infere que a noticiante afirma que a empresa Agespisa vem fazendo a cobrança de taxa de religação do
serviço de água, mesmo existindo proibição legal oriunda de norma municipal (Lei nº 519/2019).
Analisando os documentos acostados ao atendimento inicial de ID nº 31835820, se observa que, embora tenha sido juntada cópia da lei
municipal, a requerente apenas apresentou uma fatura de cobrança de uma consumidora. Destarte, vê-se que os documentos juntados são
insuficientes para confirmação dos fatos.
Noutro giro, urge ressaltar que se encontram em tramitação nesta comarca de Buriti dos Lopes duas ações ordinárias cíveis (autos dos processos
nº 0800204-35.2022.8.18.0043 e 0800174-97.2022.8.18.0043)
discutindo competência e o fornecimento de água no município de Buriti dos Lopes, tendo em vista que o gestor público criou empresa pública
municipal para fornecer diretamente o serviço aos consumidores, rescindindo assim, o contrato com a Concessionária noticiada. Na presente
data, o serviço vem sendo prestado pela empresa municipal BRAER.
Nesse ínterim, é forçoso afirmar que o objeto do presente feito está prejudicado, e adoção de quaisquer medidas por este Órgão Ministerial não
seriam eficazes diante da atual situação fática. Ademais, há que se acrescer que esta Unidade de Execução não recebeu nenhuma reclamação
acerca dessa cobrança, à exceção desse objeto deste procedimento.
Reza o art. 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 4º. A Notícia de Fato será arquivadaquando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objetodeinvestigaçãooude
açãojudicialou já se encontrar solucionado; (...)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la;
SIMP Nº 000957-284/2019
TAXONOMIA: NOTÍCIADEFATO
RECLAMANTE: MARCOS SOARES DA SILVA NETO RECLAMADO: MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS ASSUNTO:
POSSÍVELPRÁTICADE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; DESVIO ILEGAL DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de Notícia de Fato cível instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, tendo em vista o comparecimento de MARCOS
SOARES DA SILVA NETO, já qualificado no protocolo de fls. 02 dos autos físicos, noticiando que prestou concurso público no ano de 2016, para
o cargo de professor de Geografia, no município de Murici dos Portelas, e ficou classificado em segundo lugar. Relata ainda, que a servidora
BRUNA SANTOS, aprovada em concurso público anterior do Município, na área de serviços gerais, passou a ocupar a função de professora de
geografia na rede municipal de ensino, acarretando assim desvio de função da servidora pública.
Documentação comprobatória entregue pelo reclamante, acostada às fls. 04 a 45 dos autos.
Despachos de suspensão dos prazos de tramitação do procedimento, em face da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) - fls. 46/47.
Despacho de suspensão da tramitação, em razão do período
eleitoral -fl. 48.
Certidão de fl. 49.
Despacho de fls. 51/52 dos autos, determinando a notificação do reclamante para que fins de complementação das informações iniciais relatadas
a este Órgão, para fins de verificação/análise de possível prática de atos de improbidade administrativa pelo gestor público municipal, indicando
prova testemunhal e documental, caso queira.
Notificação expedida às fls. 53 dos autos.
Certidão de fl. 54 dos autos, atestando a impossibilidade de notificação do reclamante.
É o resumo dos fatos. Passa-se a decidir.
Analisando o teor da reclamação formulada pelo noticiante e documentação acompanhada, se verifica possível preterição do
candidato/reclamante em concurso público.
Nesse ínterim, nos termos da certidão de fl. 49, se infere que no noticiante ajuizou ação cível objetivando sua nomeação para o cargo. Assim o
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objeto desta notícia de fato foi parcialmente resolvido.
Noutro giro, extrai-se da reclamação a possível prática de ato de improbidade administrativa pelo gestor público municipal da época, tendo em
vista informações relatadas pelo noticiante de que o cargo pretendido por ele estaria sendo ocupado por servidora efetiva de cargo distintivo, de
nome Bruna Santos, acarretando desvio de função.
Segundo o noticiante ainda, a servidora pública Bruna Santos, inicialmente lotada na Secretaria de Educação Municipal, na função de
merendeira, exerce de fato a função de professora na rede municipal de Educação.
Considerando que tal informação está desacompanhada de indícios de prova documental, constituindo-se de provas insuficientes para subsidiar
possível investigação foi determinado por este Órgão Ministerial a notificação do reclamante para complementar as informações, juntando as
provas que tiver.
Diante da inexistência de servidor para dar cumprimento as diligências externas desta Promotoria, foram feitas tentativas de contato com o
reclamante através do número de telefone informado nos autos, porém todas foram sem sucesso, conforme certidão de fl. 54 dos autos.
Nesse viés, destaca-se o teor do art. 4º, da Res. nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público:
"Art. 4º. A Notícia de Fato será arquivada quando: (...)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la". (grifos nossos).
Dessa forma, este Órgão Ministerial entende que os argumentos/fatos relados na denúncia não são plausíveis para instauração de procedimento
de cunho investigatório, vez que foram feitos de forma genérica, sem a juntada de quaisquer indícios de comprovação documental, e/ou
testemunhal, ademais, o noticiante não atendeu a notificação para complementar as informações e, até a presente data, não voltou a entrar em
contato com este Órgão Ministerial acerca do andamento do feito.
Assim, à vista dos fundamentos acima expendidos e, diante da insuficiência de provas ou, elementos indiciários dos fatos trazidos pela parte
reclamante, determina-se o arquivamento desta notícia de fato, nos termos do art. 4º, inciso III, da Resolução do CNMP nº 174/2017.
Publique-se esta decisão no mural da Promotoria e, no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, para os fins de direito e contagem do prazo recursar,
tendo em vista a impossibilidade de contato com a parte noticiante.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se e arquive-se os autos, dando baixa no sistema SIMP e na pasta eletrônica
correspondente.
Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 29 de Julho de 2022.
FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA:32104600359
Assinado de forma digital por FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA:32104600359
Dados: 2022.07.29 12:04:47 -03'00'
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA PROMOTORA DE JUSTIÇA
(...)." (grifo nosso).
Assim, tendo em vista os fundamentos acima expendidos, e que não se faz necessária adoção de nenhuma outra medida por este Órgão,
DETERMINA-SE o arquivamento deste procedimento, sem prejuízo de desarquivamento, caso o serviço volte a ser prestado definitivamente pela
concessionária Agespisa, e sejam encaminhadas provas documentais/testemunhais de eventuais cobranças ilegais pela empresa noticiada.
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.
Cientifique-se a parte noticiante, via endereço eletrônico, sobre o teor desta decisão, caso tenha sido informado e publique no mural desta
Promotoria para os fins devidos.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, arquive-se os autos do procedimento, com a devida baixa no SIMP, conforme reza o art. 5º, da
Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Expedientes necessários.
Buriti dos Lopes (PI), 29 de Julho de 2022.
FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA:32104600359
Assinado de forma digital por FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA:32104600359
Dados: 2022.07.29 11:52:00 -03'00'
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA PROMOTORA DE JUSTIÇA

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA24899
PORTARIAN°. 09-07/2022
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Carta Magna; no
artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de dezembro de 1983,
e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 000417-369/2022, no necessário
Procedimento Preparatório, com a finalidade de apurar possível inadequação de obra particular resultando na invasão de passeio público, bem
como, a devida individualização dos responsáveis, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que, em cumprimento ao despacho inicial de autuação, restou expedido o Ofício Nº. 1337/2022/417-369/2022-SUPJP
endereçado à Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária do Município de Parnaíba (PI), solicitando manifestação acerca
dos fatos noticiados, em especial, que informasse se a obra em questão apresenta-se regular junto à Prefeitura de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO que, por meio do Memorando Nº. 03/2022, a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária do Município
de Parnaíba (PI) informou que foi constatada, através de vistoria in loco, a existência de 09 (nove) construções no local apontado pelo noticiante,
supostamente invadindo passeio público, infringindo a priori o artigo 50 da Lei Nº. 1.619/97 - Código de Obras e Edificação do Município de
Parnaíba (PI), e que em razão disso, os proprietários foram notificados em conformidade com a referida lei, bem como, orientados a solicitar
revisão de alinhamento junto ao Setor de Terras da secretaria em questão;
CONSIDERANDO que, ainda em cumprimento ao despacho inicial de autuação, foi encaminhado o Ofício Nº. 1338/2022/417-369/2022-SUPJP
ao noticiante, comunicando da autuação das informações/documentos enviados a esta Promotoria de Justiça. Contudo, conforme certidão
presente nos autos, via Documento Nº. 53640456, não foi possível a entrega do citado ofício, em decorrência de não ter sido localizado o número
da residência do denunciante e que ninguém soube informar o paradeiro deste;
CONSIDERANDO que as normas para a elaboração de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos estruturais e
funcionais no âmbito do Município de Parnaíba (PI) são fixadas através da Lei Complementar Nº. 1.619/1997, que institui o Código de Obras e
Edificações do Município de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO disposição do artigo 50, do Código de Obras e Edificações do Município de Parnaíba (PI), segundo o qual as fundações
deverão ser executadas dentro dos limites do terreno, de modo a não prejudicar imóveis vizinhos e não invadir o leito da via pública;
CONSIDERANDO que o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume resta encerrado, ainda pendente de
conclusão das diligências determinadas em sede de Notícia de Fato.
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Por fim,esgotado o prazo de tramitação do procedimento emepígrafe,faz-se necessária à sua prorrogação para que seja dada continuidade a
apuração dos fatos em lume.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução do CNMP Nº. 23, de 17 de
setembro de 2007, e da Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de
apurar possível inadequação de obra particular resultando na invasão de passeio público, bem como, a devida individualização dos responsáveis,
determinando as seguintes providências:
1. autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
2. remessa desta Portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
3. com cópias da presente Portaria e do Memorando Nº. 03/2022 expedido pela SEINFRA, constante no Documento Nº. 53606420, oficie-se a
Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária do Município de Parnaíba (PI), com entrega pessoal, requisitando
informação se as revisões de alinhamento dos proprietários de construções irregulares, localizadas na Av. São Sebastião em uma via de acesso,
entre a Ferro Norte e o prédio de apartamento do Sr. Maurício Veras, no bairro Frei Higino, já foram solicitadas, indicando quais as providência
serão tomadas, juntando a devida documentação comprobatória, restando fixado o prazo de resposta em 30 (trinta) dias corridos, em observância
ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remete-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 29 de julho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

3.7. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO 24900
PA n.º 05/2022 (SIMP Nº 000121-376/2022)
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 08/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por sua representante, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 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;
CONSIDERANDOque ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado garanti-la, mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução de doença e de outros agravos, observando-se o acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDOque a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, estabelece, em seu art. 2o, que a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, através da
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso universal e igualitário às ações de saúde e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDOque, dentro da amplitude do direito à saúde, se encontra o acesso aos cuidados em saúde mental, área sensível e complexa
que merece atenção especial, tendo em vista as respectivas peculiaridades, retratadas ao longo da história, a exemplo, da luta antimanicomial;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n° 03, de 28/09/17, que aglutinou as Redes Temáticas de Atenção à
Saúde, dentre elas a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), detalhada em seu Anexo V;
CONSIDERANDO que constituem objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população
em geral; a promoção da vinculação das pessoas com transtornos mentais e como necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas e suas famílias aos pontos de atenção; bem como garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no
território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, acompanhamento contínuo e da atenção às urgências, nos termos do Anexo V, da
Portaria de Consolidação nº 03, de 27 de setembro de 2017;
CONSIDERANDOque a Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes: Unidades Básicas em Saúde; CAPS,
Unidades de Acolhimento; Urgência e Emergência em UPA e hospitais gerais; Residências Terapêuticas e Reabilitação Psicossocial, sendo que
o principal ponto da Rede de Atenção Psicossocial são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
CONSIDERANDO que a pessoa que sofre de transtorno mental de qualquer natureza (inclusive decorrente do uso de substâncias psicoativas),
deve receber assistência à sua saúde por quaisquer das portas de entrada: nas UBSs, nas equipes de ESF, nos CAPS e, quando se tratar de
quadro agudo, também nas unidades de urgência/emergência;
CONSIDERANDO que, segundo o disposto na PC nº 03/2017, Anexo V, artigo 24, os CAPS I, II, III, CAPS i II e CAPS ad II, deverão estar
capacitados para o acompanhamento dos pacientes de forma intensiva (destinado aos pacientes que, em função de seu quadro clínico atual,
necessitam de acompanhamento diário), semi- intensiva (destinado aos pacientes que necessitam de acompanhamento frequente, fixado em seu
projeto terapêutico, mas não precisar estar diariamente no CAPS) e não-intensiva (atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter uma
frequência não diária);
CONSIDERANDO que a assistência prestada ao paciente no CAPS inclui visitas domiciliares e atendimento à família, conforme art. 23, da
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 3/2017, ANEXO V, TÍTULO II;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei n° 10.216/2001, são previstos como tipos de internação psiquiátrica a voluntária: aquela que se dá com
o consentimento do usuário; a involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e, a compulsória: aquela
determinada pela Justiça nos casos previstos em leis específicas (art. 6º, parágrafo único);
CONSIDERANDO que referida legislação prevê a internação psiquiátrica como uma das possibilidades de tratamento a ser dispensada às
pessoas com transtornos mentais, sem, contudo, esgotá-las, exigindo-se, inclusive, em razão de seu caráter excepcional, laudo médico
circunstanciado que caracterize os seusmotivos, bem como a comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares (art. 4º);
CONSIDERANDO que a internação apenas é valorada como legítima e aconselhável nos casos de fracasso de todas as tentativas de utilização
das demais possibilidades terapêuticas, assim como quando os recursos extra-hospitalares disponíveis na rede assistencial forem insuficientes
ao tratamento, de acordo com o artigo 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei nº 10.216/2001.
CONSIDERANDO que a internação psiquiátrica, seja ela voluntária ou involuntária, apenas pode ser autorizada por intermédio de um
laudocircunstanciado, que caracterize seus motivos, emanado do médico responsável, devidamente registrado no Conselho Regional de
Medicina (CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento, nos termos dos artigos 6º e 8º, Lei nº 10.216/2001;
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CONSIDERANDOque a internação involuntária deve ser comunicada num prazo de 72 (setenta e duas) horas ao Ministério Público Estadual pelo
responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, observado o sigilo das informações, em formulário próprio, devendo o mesmo
procedimento ser adotado quando da respectiva alta (artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 10.216/2001, e artigo 68, caput, Anexo V, da PC nº
03/2017,);
CONSIDERANDO que o término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando
estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento, conforme artigo 8º da Lei nº 10.216/2001);
CONSIDERANDOque a Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, além do laudo médico deve conter, obrigatoriamente, a
identificação do médico que autorizou a internação, os motivos da internação, informações sobre o contexto familiar do usuário e previsão
estimada do tempo de internação, conforme artigo 68, parágrafo único, Anexo V, da PC nº 03/2017;
CONSIDERANDOque às pessoas portadoras de transtorno mental é garantido o direito de assistência médica, com o escopo de esclarecer, a
qualquer tempo, a necessidade ou não da hospitalização involuntária do paciente, nos termos
da Lei 10.216/2001, artigo 2º, inciso V1;
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo nº 05/2022, SIMP nº 000121-376/2022, instaurado com o objetivo de acompanhar e
fiscalizar o regular atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial- CAPS, com atenção integral à saúde das pessoas portadores de
transtornos mentais e/ou com sofrimento decorrente do uso de álcool e outras drogas;
CONSIDERANDO que é obrigação da Secretaria Municipal de Saúde,emconjuntocomacoordenaçãodoCAPSeEquipesde
AtençãoBásica,ofereceraassistênciamultiprofissionalefarmacêuticaaosusuáriosdosserviçosdesaúde,inclusive,aofertadecapacitaçãotéc
nicaatodososprofissionaisdesaúdeparaoexercíciodassuasfunçõesterapêuticas;
CONSIDERANDO que a Portaria de Consolidação MS nº 03, de 28 de setembro de 2017, sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), dispõe
que aUnidade Básica de Saúde é o ponto de atenção da RAPS que tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde
mental, prevenção e cuidado dos trans- tornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do
uso de crack, álcool e outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede de saúde;
CONSIDERANDO que os municípios devem possuir sua Referência Técnica em Saúde Mental, seja através do CAPS, da Estratégia Saúde da
Família ou da Unidade Básica de Saúde, de modo que o usuário em tratamento psiquiátrico na rede de saúde seja acompanhado por equipe de
profissionais da referência técnica,
1Lei 10.216/2001. Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão
formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;
os quais serão responsáveis por formular a melhor proposta terapêutica para o indivíduo que lhe estimule a autonomia e a integração social e
familiar, além do atendimento médico e psicológico;
CONSIDERANDOa disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao
Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao
destinatário adequada e imediata divulgação;
EXPEDE-SE A PRESENTE RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao SecretárioMunicipal de Saúde de São Raimundo Nonato/PI,
JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JÚNIOR, e à Coordenação do CAPS I no Município de São Raimundo Nonato/PI, para que tome
conhecimento
da
presente
Recomendação
e,
em
caso
de
acolhimento
do
seu
teor,
queadote,semprejuízodeoutrasmedidasqueentendercabíveis:
- Providencie o fornecimento de todas as ações e serviços de saúde que aos usuários do SUS portadores de transtorno mental, alcoolismo e
drogadição que necessitarem, inicialmente, mediante avaliação médica a indicar fundamentadamente o tratamento necessário (na própria
residência ou onde se encontrar, quer seja através de médico do CAPS ou de UBS);
- Promova, por meio da articulação entre as equipes de Atenção Básica e do CAPS, quando existente, bem assim dos serviços de referência em
assistência social, a definição de proposta terapêutica para o indivíduo, assistênciamultiprofissionalefarmacêutica, assim como integração
social, familiar e a autonomia;
- Sem necessidade de intervenção judicial, caso prescrita em laudo médico circunstanciado, que indique seus motivos e seja subscrito por
médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento, providenciar a
internação do paciente, seja ela voluntária ou involuntária, por meio do referenciamento dos serviços da rede de saúde, nos termos dos artigos 6º
e 8º, da Lei nº 10.216/2001;
- Que, após o período de internação, adote todas as providências para a continuidade do acompanhamento do paciente no CAPS e rede básica
de saúde do município;
- O acompanhamento contínuo do tratamento prescrito ao referido paciente, encaminhando informações detalhadas sempre que solicitado por
esta Promotoria de Justiça, em prazo certo.
REQUISITA-SE que o destinatário, no prazo de 15 dias, envie resposta a esta Promotoria de Justiça, se manifestando acerca das medidas já
adotadas para fiel cumprimento da presente Recomendação.
Registre-se que, com o recebimento da presente Recomendação, fica prejudicada eventual alegação de "desconhecimento", para fins de
descaracterização do dolo da conduta, em tese, ímproba.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Encaminhe-se cópia eletrônica ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
São Raimundo Nonato/PI, 28 de julho de 2022.
GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA
Promotora de Justiça

3.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24901
Notícia de fato nº 115/2021
SIMP nº 000959-161/2021
ATO DE CONVERSÃO
Trata-se de notícia de fato nº 115/2021, instaurada para apurar suposto cumulação indevida de cargos públicos de vereador de Morro
do Chapéu do Piauí e agente comunitário de saúde da Municipalidade pelo sr. Charles Ramos de Lima.
O presente procedimento originou-se mediante manifestação nº 3558/2021 da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, para as
providências cabíveis (ID nº 33981073).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao município de Morro do Chapéu que apresentasse a lei
que instituiu o cargo de agente comunitário de saúde na Municipalidade, bem como cópias de sua portaria de nomeação, ID. 34214786.
Ato contínuo, solicitou-se à Câmara Municipal de Morro do Chapéu para que informasse os horários e dias da semana que ocorrem as
sessões legislativas na referida Casa, ID. 34214786.
Em resposta, a Câmara Municipal de Morro do Chapéu e o município apresentaram as informações anteriormente solicitadas, ID.
34574120 E 34652394.
Posteriormente, solicitou-se ao município de Morro do Chapéu, por meio do ofício nº 389/2022, que encaminhasse e informasse o
seguinte: a) controle de frequência/ponto eletrônico, bem assim, prova documental do labor de Charles Ramos de Lima (relatórios
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feitos, comunicações enviadas, e-mail enviados, relacionados às atribuições de seu cargo), no sentido de comprovar o efetivo trabalho
realizado; b) informe qual a carga horária exigida do referido servidor para exercício de suas funções e seu atual local de lotação.
Em atendimento à solicitação ministerial, o município de Morro do Chapéu apresentou resposta ao ofício nº 398/2022.
Por conseguinte, determinou-se a expedição de ofício ao noticiado, sr. Charles Ramos de Lima, para que apresentasse manifestação
por escrito sobre o objeto do presente procedimento.
Certidão de ID nº 53724665 constatando a ausência de resposta do noticiado.
Diante de tais informações fora expedido o ofício nº 1022/2022 reiterando as informações inicialmente solicitadas.
Certidão de ID nº 54064830 constatando o decurso do prazo preconizado no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
É o breve relatório.
Constatado o decurso do prazo do art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, não cabendo mais prorrogações
e havendo, ainda, a necessidade de aguardar resposta ao ofício nº 1022/2022, DETERMINO a conversão da presente notícia de fato em
procedimento preparatório, uma vez que, é o procedimento do qual se vale o Ministério Público para reunião de elementos em relação ao objeto
da investigação e ao investigado.
Encaminho os autos a assessoria para minuta de portaria de conversão, que deve ser enviada ao SharePoint da Promotoria de Justiça, em
formato editável.
Determino o envio da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpridas as diligências, com as certificações nos autos, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000608-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de pedido de habilitação de casamento formulado por Raimundo Nonato de Sousa e Luiza Rodrigues Nunes, ambos
qualificados nos autos
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado ao Cartório Dedeus C. Lages, para conhecimento e providências
(IDs nº 53946636).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 58/2022
Objeto: instaurar procedimento administrativo nº 34/2022 com a finalidade de acompanhar a implantação da escuta especializada no
município de Joaquim Pires/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no art. 227 da Constituição Federal e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art. 8°, II da
Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93);
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma Lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDOque o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Joaquim Pires não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/0217 do Conselho Nacional do Ministério Público, autorizou a instauração de procedimento
administrativo, para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
RESOLVE instaurar o procedimento administrativo nº 34/2022 com a finalidade de acompanhar a implantação da escuta especializada no
município de Joaquim Pires, determinando, para tanto:
1) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
2) Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as inclusões e registro em livro próprio e arquivando cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
3) Comunique-se, por via eletrônica, da instauração do presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Caofij, com envio da presente portaria;
4) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
5) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos para ulteriores deliberações.
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CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 59/2022
Objeto: instaurar procedimento administrativo nº 35/2022 com a finalidade de acompanhar a implantação da escuta especializada no
município de Esperantina/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no art. 227 da Constituição Federal e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art. 8°, II da
Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93);
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma Lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDOque o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Esperantina não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/0217 do Conselho Nacional do Ministério Público, autorizou a instauração de procedimento
administrativo, para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
RESOLVE instaurar o procedimento administrativo nº 35/2022 com a finalidade de acompanhar a implantação da escuta especializada no
município de Esperantina/PI, determinando, para tanto:
1) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
2) Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as inclusões e registro em livro próprio e arquivando cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
3) Comunique-se, por via eletrônica, da instauração do presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Caodij, com envio da presente portaria;
4) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
5) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 60/2022
Objeto: instaurar procedimento administrativo nº 36/2022 com a finalidade de acompanhar a implantação da escuta especializada no
município de Morro do Chapéu do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no art. 227 da Constituição Federal e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art. 8°, II da
Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93);
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma Lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDOque o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Morro do Chapéu do Piauí não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, principalmente a violência sexual;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/0217 do Conselho Nacional do Ministério Público, autorizou a instauração de procedimento
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administrativo, para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
RESOLVE instaurar o procedimento administrativo nº 36/2022 com a finalidade de acompanhar a implantação da escuta especializada no
município de Morro do Chapéu do Piauí, determinando, para tanto:
1) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
2) Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as inclusões e registro em livro próprio e arquivando cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
3) Comunique-se, por via eletrônica, da instauração do presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Caodij, com envio da presente portaria;
4) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
5) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Procedimento administrativo nº 18/2021
SIMP: 000220-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado de ofício como procedimento administrativo nº 18/2021, por meio da portaria nº 41/2021 (ID nº
32988215), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação escolar durante a suspensão das
aulas no período da pandemia da Covid-19, no município de Morro do Chapéu do Piauí.
Em sede de diligências iniciais, com vistas à adequada instrução do feito, expediu-se a recomendação ministerial destinada a Secretaria de
Educação de Morro do Chapéu do Piauí, recomendando, em síntese, a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos
que dela necessitem durante o período da suspensão das aulas.
O município de Morro do Chapéu do Piauí acatou a recomendação e esclareceu que realizou a distribuição dos kits com observância a Nota
Técnica Conjunta nº 02/2020/CAODEC/CACOP/MPPI e Orientação Técnica PRE/PI nº 01/2020.
Durante o curso do presente procedimento o município apresentou todas as informações solicitadas pelo Ministério Público, bem como
comprovantes das entregas dos kits realizadas pela municipalidade.
Por fim, o município informou, mediante documento de ID nº 54058612, a suspensão de nova distribuição de kits, tendo em vista o retorno
integral das atividades em formato presencial.
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que o município acatou de maneira integral e adotou todas as providências necessárias frente a recomendação
ministerial, realizando a distribuição de kits alimentares aos alunos durante a suspensão das atividades escolares presenciais.
De outra banda, verifica-se que com o retorno das aulas presenciais no município, não há que se falar em fornecimento de kits de alimentação
escolar durante o período da suspensão das aulas, exaurindo-se o objeto do presente procedimento.
Destaca-se que o arquivamento do presente procedimento não impede a atuação desta Promotoria de Justiça no atendimento de possíveis
reclamações ou denúncias sobre ocorrência de irregularidades quanto ao objeto desse procedimento.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto pelo acatamento da recomendação expedida.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Caods), com cópia desta
decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 2º da Resolução 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Considerando que não há implantação de secretaria unificada na sede das Promotorias de Justiça de Esperantina, tampouco técnico ministerial,
remeto os autos à assessoria para o efetivo cumprimento deste ato.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 22/2022
SIMP nº 000140-161/2022
ATO DE CONVERSÃO
Trata-se de notícia de fato nº 22/2022,que tem como assunto apurar possível irregularidade na permuta do servidor Francisco da Silva
Oliveira, professor do município de São João do Arraial/PI para Morro do Chapéu do Piauí, tendo em vista os indícios de que este não
estaria exercendo qualquer função junto ao município de Morro do Chapéu do Piauí a título de contraprestação à permuta, mas apenas
exercendo a função de coordenador de ensino, relativo ao seu vínculo efetivo que já detinha com o município de Morro do Chapéu do
Piauí.
O presente procedimento originou-se mediante ato de desmembramento no inquérito civil nº 09/2021 (Simp: 000623-161/2022), após a
constatação do acima descrito (ID nº 34651782).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se ofício ao município de Joaquim Pires solicitando
manifestação quanto os fatos narrados na denúncia (ID nº53380427).
Em resposta, conforme documentos de IDs nº 53634164, 53987525 e 53987991 o município esclareceu que o referido servidor possui
vínculo efetivo de 40 horas semanais junto ao município de Morro do Chapéu do Piauí. Relatou, ainda, que além da jornada acima
mencionada Francisco da Silva Oliveira exercer atividade de Coordenador do Programa da Educação de Jovens e Adultos - EJA, no
turno da noite, sendo este o período da permuta de pessoal.
É o breve relatório.
Constatado o decurso do prazo do art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, não cabendo mais prorrogações
e havendo, ainda, a necessidade de solicitar frequência do referido servidor no período de 27/02/2020 até a presente data no que
concerne ao cargo permutado, DETERMINO a conversão da presente notícia de fato em procedimento preparatório, uma vez que, é o
procedimento do qual se vale o Ministério Público para reunião de elementos em relação ao objeto da investigação e ao investigado.
Encaminho os autos a assessoria para minuta de portaria de conversão, que deve ser movimentada no presente SIMP para análise e aprovação.
Determino o envio da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpridas as diligências, com as certificações nos autos, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
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Promotor de Justiça

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS24902
SIMP nº 000285-081/2018
PORTARIA Nº 22/2021
IC - INQUÉRITO CIVIL
O Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e
IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes estaduais e municipais, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei n° 8.625/1993;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no caput do art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o art. 10. da Lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), expõe que constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações devem ser contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 87, da Lei nº 8.666/93 (Lei de licitações e contratos administrativos), pela inexecução total ou parcial do
contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior;
CONSIDERANDO a manifestação recebida via Ouvidoria do MPPI, em que foi noticiado que "a Reforma do Espaço da Cidadania de Bom
Jesus/PI ocorreu em desacordo com os ditames da Lei N°. 8.666/93 (Lei Geral de Licitações). Na pressa de mandar fazer logo, o Deputado Fábio
Novo ordenou a uma empresa de um "amigo" que fizesse a reforma antes de concluída a fase interna da licitação no âmbito da Secretaria de
Estado da Administração e Previdência (SEADPREV) do Piauí, com valores que destoavam daqueles que seriam cobrados ao final da fase
interna em prejuízo para o Estado do Piauí" (Pág. 5 dos autos digitalizados em ID: 33474777/1);
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento Preparatório nº 22/2021, instaurado com a finalidade de investigar e
apurar possíveis irregularidades no processo licitatório da Carta Convite nº 01/2017 (Proc. TCE: TC-N- 007642/17), referente a reforma do
Espaço Cidadania em Bom Jesus/PI;
CONSIDERANDO que já foi esgotado o prazo para apreciação do Procedimento Preparatório e ainda se faz necessário colher maiores
elementos de prova para a formação da convicção deste órgão de execução;
CONSIDERANDO que o procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema
próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão, nos termos do art. 2º, § 5º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL para investigar e apurar possíveis irregularidades na seleção da empresa CONSTRUSERVICE SERVIÇOS GERAIS
LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ nº 35.133.560/0001-07, que supostamente teria sido ordenada a realizar a reforma do Espaço Cidadania em Bom
Jesus/PI, antes da conclusão do procedimento licitatório Carta Convite nº 01/2017, bem como apurar possíveis irregularidades na execução do
contrato decorrente da licitação supracitada, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil
pública, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CACOP a instauração do presente IPC;
Requisite-se à Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Piauí, (indicando expressamente no corpo do Ofício que o assunto é
referente ao Processo nº 00002.0014115/2021-02), cópia integral do Processo nº 820/18, incluindo o parecer da PGE acerca da apreciação de
aplicações de sanções à construtora responsável, referente a paralisação da obra de reforma do Espaço Cidadania em Bom Jesus/PI, objeto do
processo licitatório Carta Convite nº 01/2017 (Proc. TCE: TC-N007642/17);
Tendo em vista que o Ofício nº 217/2022 (ID: 53317802/2) foi encaminhado erroneamente a destinatário diverso ao solicitado na Decisão em ID:
53123465. Com a remessa da cópia da Portaria nº 22/2021 em ID: 33983389 e das informações encaminhadas pela SEADPREV-PI em ID:
34519658, solicite-se à empresa CONSTRUSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ nº 35.133.560/0001-07 (Av. Mestre
Dezinho, nº 2460, Morada Nova, CEP nº 64.023-265, Teresina/PI), por seu sócio administrador, informações sobre os fatos em tela, notadamente
sobre a não conclusão da reforma do Espaço da Cidadania em Bom Jesus/PI (processo licitatório Carta Convite nº 01/2017 - Proc. TCE: TC-N007642/17), tendo em vista as informações que a empresa recebeu a quantia de R$ 85.925,11 (oitenta e cinco mil e novecentos e vinte e cinco
reais e onze centavos), referente aos serviços contratados;
Nomeia-se como secretária do presente IPC, a DSUBJ - Diretora da Secretaria Unificada de Bom Jesus, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus/PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus/PI

3.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANOEL EMÍDIO24904
PORTARIA Nº 20/2022
SIMP Nº 000801-274/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta realizado entre o Ministério Público e o Município de
Bertolínia-PI, representado pelo Gestor, Sr. Geraldo Fonseca Correia, para pagamento dos servidores da saúde, referente ao valor
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destinado pelo Programa Previne Brasil.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante em substituição na Promotoria de Justiça de Manoel Emídio, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, arts. 131 e seguintes e 200 e seguintes do ECA,
art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 063/2011 que criou as classificações taxonômicas nos procedimentos extrajudiciais relata que
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO se destina: "ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fato e instituições e
de políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurados pelo Ministério Público, que não tenham o caráter de
investigação civil ou criminal de determinadas pessoa, em função de ilícito específico, bem como para acompanhar o cumprimento de cláusulas
de termo de ajuste de conduta celebrado e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO que foi realizado Termo de Ajuste de Conduta entre o Ministério Público e o Município de Bertolínia-PI, representado pelo
Gestor, Sr. Geraldo Fonseca Correia, para pagamento dos servidores da saúde, referente ao valor destinado pelo Programa Previne Brasil;
CONSIDERANDO que é necessário acompanhar se o município de Bertolínia-PI cumprirá o acordo realizado.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 20/2022 com o fito de fiscalizar e acompanhar cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta
realizado entre o Ministério Público e o Município de Bertolínia-PI, representado pelo Gestor, Sr. Geraldo Fonseca Correia, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça;
3. a remessada cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI),devidamenteassinadaeletronicamente, via e-mail
institucional, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí (CPJ/PI);
4. a afixaçãode cópia da presente Portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça de Manoel Emídio/PI, para fins de publicidade do ato;
5. o encaminhamentodo arquivo no formato Word da presente Portaria à Secretaria-GeraldoGabinetedoProcurador-GeraldeJustiça, para fins
de publicaçãonoDiárioOficialEletrônicodoMPPI(DOEMP/PI);
6. Oficie-se ao Município de Bertolínia-PI para que tome conhecimento do presente procedimento administrativo, informando a esta Promotoria de
Justiça, até o dia 29 de julho de 2022, acerca do cumprimento das cláusulas do Termo de Ajuste de Conduta.
Ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo período,
desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº 174/2017
do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Manoel Emídio-PI, 28 de julho de 2022.
Esdras Oliveira Costa Belleza do Nascimento
Promotor de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24905
Notícia de Fato nº 18/2022
SIMP Nº 000554-426/2022
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento da Reclamação nº 780/2022, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério
Público do Estado do Piauí, via SIMP, relativa a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL.
Segundo o descrito na manifestação em apreço, o(a) denunciante relatou que o Sr. Antônio Carlos acumularia o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais do Município de Madeiro/PI com o cargo de professor da Rede Estadual de Ensino do Piauí.
O noticiante ressaltou que, conforme dispõe a Constituição Federal, é vedado o acúmulo de cargos de professor com o de serviços gerais.
Ademais, tal acúmulo impossibilitaria os professores classificados sob Edital nº 030/2021 a assumirem o cargo ocupado pelo servidor
indevidamente.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 186/2022 e 246/2022 à Secretaria de Estado da Educação
do Piauí (SEDUC-PI) e os Ofícios nº 187/2022 e 247/2022 à Prefeitura Municipal de Madeiro/PI, solicitando as seguintes informações, com o
encaminhamento da documentação comprobatória: i) a Portaria de Nomeação ou Designação do cargo; ii) a folha de pagamento referente ao
cargo ocupado pelo servidor em todo o período de acumulação ilegal; iii) declaração de não acumulação de cargos públicos firmada pelo
servidor, quando do provimento do cargo junto ao ente público; iv) frequência e lotação do servidor; v) carga horária do cargo.
Em atenção aos ofícios ministeriais, a Prefeitura Municipal de Madeiro/PI informou que consta na ficha do servidor o termo de posse ao cargo de
auxiliar de serviços gerais (referente ao concurso público realizado em 19/10/2021); Diploma de Graduação ao Curso de Licenciatura em
Matemática; requerimento de afastamento sem vencimento do cargo empossado para assumir o cargo de professor 40 h (ID. 53731555).
Ademais, o Município de Madeiro esclareceu que fora realizado o recadastramento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação em
04/04/2022, mas falta concluir relatório final e individual de cada servidor.
Por fim, a municipalidade encaminhou a seguinte documentação: a) Declaração de acúmulo de cargo público de professor 40h na esfera
municipal datada de 10/01/2022; b) Documentos pessoais; c) Termo de posse para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; d) Diploma de
Graduação (Licenciatura em Matemática); e) Ficha funcional; f) Fichas financeiras de 2015 a 2022; g) Requerimentos para afastamento sem
vencimento do cargo de auxiliar de serviços gerais datados de 15/02/2016 e 20/04/2022.
A Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), por sua vez, informou que o Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL encontra-se lotado
na Unidade Escolar Santa Teresinha, na função de Professor, em regime de 20 horas, conforme histórico do servidor (Anexo 4428802).
A referida Secretaria encaminhou, ainda, Contra-cheque (4457190), FICHA FINANCEIRA (4450414), Frequência 2016, Anexo Frequência 2020,
Anexo Frequência 2021 e Declaração de Acúmulo ou Não de Cargo informando que ocupa cargo público de professor de 20 h na esfera
municipal (4919672).
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho.
É o relatório.
Da análise detida dos autos, observa-se que, muito embora a Prefeitura Municipal de Madeiro tenha informado que o servidor ocupa o cargo de
professor em regime de 40 horas semanais, este declarou à SEDUC/PI que ocupa o cargo público de professor em regime de 20 horas na esfera
municipal, havendo clara divergência de informação.
Ademais, urge verificar como se deu a contratação do Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL para o cargo de professor substituto junto ao
Município de Madeiro, se por concurso público ou através de processo seletivo.
Considerando que o termo final do prazo para conclusão deste procedimento está próximo, nos termos do caput do art. 3º, da Resolução
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174/2017 do CNMP, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, eis que é imprescindível apurar a suposta
acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL, converto a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO, com fulcro no art. 2º, § 4º e 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Baixe-se Portaria.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 29 de julho de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 48/2022
Conversão da Notícia de Fato nº. 18/2022, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000554-426/2022, em Procedimento Preparatório nº. 15/2022,
com a finalidade de apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Luzilândia, 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 ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §4º e §6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser
instaurado procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério
Público, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que a Constituição e a legislação infraconstitucional pertinente conferem ao Ministério Público para, em sede de inquérito civil
público ou procedimento administrativo, promover a averiguação de atos lesivos ao ERÁRIO PÚBLICO e realizar ou requisitar as diligências
necessárias ao esclarecimento dos fatos;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, com observância de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico
ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública, atendendo ao princípio da isonomia, conferir tratamento igualitário aos administrados
que se encontram em situação similar;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 18/2022 foi instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, mediante recebimento da Reclamação
nº 780/2022, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, via SIMP, relativa a suposto acúmulo ilegal de cargos
públicos pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL;
CONSIDERANDO que, da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que, muito embora a Prefeitura Municipal de Madeiro tenha
informado que o servidor ocupa o cargo de professor em regime de 40 horas semanais, este declarou à SEDUC/PI que ocupa o cargo público de
professor em regime de 20 horas na esfera municipal, havendo clara divergência de informação;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar como se deu a contratação do Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL para o cargo de professor
substituto junto ao Município de Madeiro, se por concurso público ou através de processo seletivo;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
CONSIDERANDO que o termo final do prazo para conclusão da Notícia de Fato está próximo e a impossibilidade de findar este procedimento no
prazo determinado, eis que é imprescindível apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL,
nos termos do art. 2º, § 4º e 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP,
RESOLVE: Converter a Notícia de Fato nº 18/2022 em Procedimento Preparatório nº 15/2022, na forma dos parágrafos 4º a 7º do art. 2º da
Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e Resolução nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do
Piauí, a fim de apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL, determinando as
seguintes providências:
Autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI, e
artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Expedição de notificação ao Sr. ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL, com cópia da presente portaria e da reclamação nº 780/2022, para
apresentar manifestação sobre o objeto desta investigação, na forma do art. 22, parágrafo único da Lei nº 8.429/92, no prazo de 15 (quinze)
dias;
Expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Madeiro/PI requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, o seguinte:
a) cópia do relatório individual do servidor ANTÔNIO CARLOS LOPES LEAL;
b) informações sobre como se deu a contratação do referido servidor para o cargo de professor substituto junto ao Município de Madeiro (se por
concurso público ou através de processo seletivo), devendo encaminhar a documentação comprobatória.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, lotada nesta Promotoria de
Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Luzilândia (PI), 29 de julho de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUI24906
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ
INQUÉRITO CIVIL n. 20/2022
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Portaria nº. 44/2022
Assunto: apurar suposta violação ao direito de acesso à informação decorrente de série de deficiências, com omissão de informações e outras
desatualizadas, no Portal da Transparência do Câmara Municipal de Uruçuí-PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público 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 e 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;
CONSIDERANDO que na análise do Inquérito Civil nº 105/2021 (000359-206/2020), instaurado nesta Promotoria para apurar a não
disponibilização de balancetes mensais ou outra documentação prevista em lei que se refira à prestação de contas, para consulta e apreciação
pelos cidadãos e instituições da sociedade interessada, pelo Presidente da Câmara Municipal de Uruçuí-PI, verificou-se que o sítio eletrônico da
Câmara (http://urucui.pi.leg.br/index.php), além de não conter os balancetes mencionados, padece de uma série de deficiências, com omissão de
informações e outras desatualizadas;
CONSIDERANDO que, de acordo com o índice de avaliação da transparência dos portais do Estado dos Município mantido pelo TCE-PI
(https://www.tce.pi.gov.br/controle-externo/paineis-elevantamentos/transparencia/) a nota do portal da transparência da Câmara Municipal de
Uruçuí é de apenas 30,59%, tendo se constatado 59 itens deficitários;
CONSIDERANDO que, nas notas atribuídas pelo TCE-PI no levantamento realizado, alguns itens receberam nota zero, devido a ausência de
informações quanto ao Relatório de Gestão Fiscal, Serviço de Informações ao Cidadão - SIC (físico) e Serviço de Informação ao Cidadão e-SIC
(eletrônico), e que outras categorias, tais como Função Legislativa e Controle Externo, Despesa, Recursos Humanos, Licitações, Dispensas,
Inexigibilidade de Licitação e Atas de adesão - SRP receberam notas abaixo de 50% (cinquenta por cento), o que demonstra a existência de
sérias deficiências de informação no referido portal;
CONSIDERANDO que Portal da Transparência sem informação atualizada e completa impede ao cidadão e aos órgãos de controle o efetivo
conhecimento de como o dinheiro do contribuinte está sendo utilizado;
CONSIDERANDO que os fatos narrados configuram, em tese, violação ao princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição
Federal, bem como ao direito ao acesso à informação, que deve ser assegurado pelos órgão públicos, conforme disposto no art. 8º, da Lei nº
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);
RESOLVE:
INSTAURAR o INQUÉRITO CIVIL nº 20/2022, para apurar suposta violação ao direito de acesso à informação decorrente de série de
deficiências, com omissão de informações e outras desatualizadas, no Portal da Transparência do Câmara Municipal de Uruçuí-PI.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
Registrar o procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP), 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 Diário de Justiça do Estado do Piauí, via SEI, devendo o envio ser certificado nos autos;
REQUISITO à Câmara Municipal de Uruçuí-PI, através de seu Presidente, que, no prazo de quinze dias, preste esclarecimentos a esta
Promotoria de Justiça, apresentando os documentos comprobatórios pertinentes, a respeito de quais providências serão adotadas para sanar as
deficiências em levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que constatou 59 itens deficitários no Portal da
Transparência da Câmara Municipal de Uruçuí, e qual o prazo para que tais medidas sejam adotadas;
Caso não haja resposta o item 3 no prazo assinalado PROMOVER IMEDIATA REITERAÇÃO.
Junte-se aos autos as capturas de telas das consultas formuladas ao levantamento de dados feito pelo TCE-PI a respeito do Portal da
Transparência da Câmara Municipal de Uruçuí e do Diagnóstico da Transparência Pública Municipal do Exercício de 2021, também do TCE-PI,
em que consta a nota atribuída ao referido portal;
A presente Portaria deve ser encaminhada como REQUISIÇÃO expedida pelo Ministério Público.
Uruçuí, 29 de julho de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
ICnº31/2020
SIMP nº 000598-206/2019
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possível acúmulo ilegal de cargo público por parte de Valdelice de Oliveira Saraiva.
Chegou ao conhecimento desta Promotoria que a investigada acumulava três cargos públicos remunerados, com vínculo ativo em dois cargos de
professora SL-III e SL-IV no Estado do Piauí, e no cargo de professora (Matrícula 23103) no Município de Uruçuí.
Uma vez verificado o acúmulo ilegal de três cargos públicos remunerados, a investigada foi notificada por esta Promotoria de Justiça, em 03 de
agosto de 2021, e pela Secretaria Municipal de Administração, em 31 de agosto de 2021, a pedir exoneração de um dos cargos públicos que
ocupava, a sua escolha (notificações juntadas à ID 33474347 e à ID 33687835).
À ID 33679689, a investigada apresentou manifestação, argumentando a legalidade do acúmulo de cargos públicos. No entanto, concluiu-se que
não assistia razão à investigada, pois a situação apurada não estava abrangida pela exceção prevista no art. 37, XVI, a, da Constituição Federal,
que somente autoriza, expressamente, o acúmulo de 2 (dois) cargos públicos remunerados de professores, e não três cargos públicos
remunerados.
Com efeito, considerando como parâmetro o grau de reprovabilidade da conduta da servidora, bem como visando assegurar a eficácia dos
comandos da Lei nº8.429/1992 e o respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, propôs-se a celebração de um Acordo de Não
Persecução Cível à investigada.
Assim, foi realizada a audiência extrajudicial por videoconferência (id 33894206), ocasião na qual a investigada concordou com os termos
propostos, o que resultou na celebração do termo de acordo de não persecução cível nº 07/2021 juntado à id 34127650.
No ANPC firmado, a compromissária reconheceu que a conduta de acumular os três cargos públicos remunerados de professor foi improba e
aceitou, voluntariamente, pedir exoneração de um dos cargos e ser submetida a sanção de pagar multa civil, no valor da sua última remuneração
líquida como professora SL-III no Estado do Piauí, a saber, R$ 1.045,48 em favor da instituição Casa do Oleiro do Município de Uruçuí.
A respeito, a compromissária apresentou comprovantes de transferências bancárias efetuadas em favor da conta bancária de titularidade da
Associação Casa do Oleiro, e do pedido de exoneração cargo de professora, protocolado em 17 de novembro de 2021 na
Secretaria Estadual de Educação através da 11ª Gerência Regional de Educação, referente a matricula 106574-2 (id 53424509).
Por fim, em consulta ao Portal da Transparência do Estado do Piauí1, verificou-se que o nome da investigada apenas consta em um cargo de
professora, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2022, o que corrobora que a servidora foi exonerada do segundo cargo que
ocupava no Estado do Piauí.
No essencial, é o relatório.
Considerando todas as provas produzidas no curso deste procedimento, concluiu- se que a investigada acumulou ilegalmente três cargos
públicos remunerados, sendo dois cargos de professora (Matrícula 106574-2) e (Matrícula 075424-2) no Estado do Piauí, e um cargo de
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professora (Matrícula 23103) no Município de Uruçuí.
No caso dos autos, constatou-se que, embora tenha acumulado ilicitamente três cargos públicos remunerados, houve a compatibilidade de
horários e o cumprimento da carga horária estabelecida para as três funções exercidas, de modo que não se visualiza prejuízo ao erário, nem
enriquecimento ilícito da servidora.
Logo, considerando que houve prestação do serviço público, não há necessidade do ressarcimento dos vencimentos recebidos durante o
acúmulo dos cargos.
Entretanto, a investigada ao acumular ilegalmente três cargos públicos violou princípios da Administração Pública, notadamente a legalidade e a
moralidade, o que se amoldava ao previsto no art. 11 da lei nº 8.429/1992, antes das alterações promovidas pela Lei 14230/2021, quando o
acordo foi celebrado. Nesse ponto, a conduta ilegal da investigada não pode ser considerada mera irregularidade, visto que a investigada embora
tenha sido notificada que o acúmulo de cargos poderia ser qualificado como improbidade administrativa, optou por continuar exercendo os três
cargos.
A respeito, o art. 131, §6º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uruçuí, ressalta que "a opção pelo servidor configurará sua boafé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo".
Nessa toada, o § 1º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992 permite a realização de acordo de não persecução cível, já regulamentado pela Resolução nº
04/2020, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, envolvendo hipóteses configuradoras de improbidade administrativa.
1
D i s p o n í v e l
e m :
h t t p s : / / t r a n s p a r e n c i a . p i . g o v . b r / o r d s / f ?
p=101:40:102053973357084::NO:RP,CIR,RIR,40:PS4_REFERENCIA,PS4_S:202205,0754242.
Com efeito, considerando como parâmetro o grau de reprovabilidade da conduta da investigada, bem como visando assegurar a eficácia dos
comandos da Lei nº 8.429/1992 e o respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, foi celebrado termo de acordo de não
persecução cível, no qual a investigada se comprometeu a pedir exoneração de um dos cargos públicos que acumula e a cumprir o pagamento
de multa, conforme disposto no art. 12, III da Lei nº 8.429/92 e art. 4º, I da Resolução CPJ/PI nº 04/2020.
Por sua vez, ressalta-se que, sem prejuízo do prosseguimento do feito, nos termos do art.6º, parágrafo único da Resolução CPJ/PI nº 04/2020, foi
oportunizada a participação do ente público afetado pelo ato de improbidade administrativa que ensejou a assinatura do ANPC, conforme
notificação nº 258/2021 (id 33855720).
À vista do exposto, sendo suficiente e razoável a sanção aplicada no Acordo de Não Persecução Cível, já acatada pela compromissária conforme
comprovantes de pagamento e pedido de exoneração juntados aos autos, não resta a este órgão ministerial outra providência senão o
arquivamento dos presentes autos.
Destarte, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil nesta Promotoria de Justiça, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23 de
2007 do CNMP.
Diante disso, nos termos do Enunciado nº 01/2019 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, determino a notificação
pessoal da investigada, Valdelice de Oliveira Saraiva e do seu advogado constituído nos autos, Michel Galotti Rebelo, OAB/PI 4123 (procuração
i d
3 3 8 7 3 8 2 5 ) ,
b e m
c o m o ,
d o s
r e p r e s e n t a n t e s
d o s
e n t e s
públicosafetadospeloatodoimprobidadeadministrativaapurado,MunicípiodeUruçuíeEstadodoPiauí,paraciênciadodespachodearquivame
ntoedo ANPCn.07/2021firmado(remeter cópia), preferencialmente por meio eletrônico ou carta com aviso de recebimento, devidamente
acompanhada de certidão de confirmação de recebimento lavrada por oficial do Ministério Público. Por sua vez, não sendo possível localizá-la,
certifique-se nos autos e promova-se a ciência da investigada quanto ao teor do despacho mediante publicação de edital no diário oficial.
Considerando que o noticiante é anônimo, não sendo possível localizá-lo, determino a expedição de edital a ser publicado no diário oficial, para
ciência dos eventuais interessados do despacho de arquivamento deste Inquérito Civil, conforme dispõe o art. 10º,
§1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP;
Junte-se aos autos a certidão a respeito da ciência pessoal da investigada e dos entes públicos interessados e comprovante da publicação do
edital para ciência dos demais interessados do teor do despacho de arquivamento e, após o prazo de 03 (três) dias, remeta-se os autos para
apreciação do Conselho Superior do MPPI sobre a homologação do despacho de
promoção de arquivamento e do acordo celebrado, nos termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP e do art. 11 da Resolução
CPJ/PI nº 04/2020.
Uruçuí, 29 de julho de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho Promotor de Justiça

3.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24908
1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
Inquérito civil SIMP N° 000911-369/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado InquéritoCivilregistrado em SIMPsoboN°.000911-369/2020, objetivando apurar as informações apresentadas quanto à notícia
de negativa no fornecimento de medicação indispensável à saúde, bem como, individualização dos respectivos responsáveis.
Deu-se início aos presentes autos através do atendimento da Senhora Tereza D'Vila Lopes de Lima, através do Atendimento ao Público N°.
13/2020, onde restou relatado que seu filho, o menor João Vitor Lima Souza, de 07 (sete) anos, é beneficiário do Benefício de Parcela
Continuada (BPC), no entanto, este encontra-se cessado, não o recebendo desde junho de 2019. Ocorre que o menor imperativo e faz uso do
medicamento controlado, "NEULEPTIL, mg 10", entretanto, este não é fornecido pela Prefeitura Municipal desde novembro de 2019. Por fim,
relatou que, desde outubro de 2019, o CRAS solicitou benefício de cesta básica, mas também não recebeu o referido benefício.
Nesse interim, em resposta às diligências ministeriais, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Centro de Referência da Assistência
Social - CRAS, asseverou que a situação da noticiante permanece em relação à ausência do oferecimento da referida medicação. Considerando
que o medicamento não é provido pela Política de Assistência Social - CNAS e da Lei Municipal N°. 2.674, de 26 de dezembro de 2011, que trata
da regulamentação de benefícios.
Por conseguinte, foi expedido ainda o Ofício Nº. 1923/2021-911-369/2020-SUPJ/ PHB-PI, ao Senhor Florentino Alves Veras Neto, para que este
esclarecesse se o medicamento "Neuleptil10mg"seriadisponibilizadoem algum Programa de Política Nacional de Assistência Farmacêutica da
Rede Estadual.
Todavia, em sede de manifestação, por meio do Ofício N°. 6.045/2021, a SESAPI informou, com base nas informações prestadas pela Diretoria
de Unidade de Assistência Farmacêutica (DUAF/SESAPI), que o fármaco em questão não consta na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais 2020 (RENAME) do SUS ou em qualquer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT do Ministério da Saúde). Dessa forma, o
referido insumo não é disponibilizado através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).
É o sucinto relatório. Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo o fornecimento da medicação, o qual, por sua vez, é alegado com ao fornecimento do medicamento
"Neuleptil10mg", de usocontínuo, do qual necessita o noticiante, por conta de apresentar irritação e imperatividade, todavia, não possui a
condição econômica para custeá-lo, requerendo, assim, seu fornecimento junta ao poder público.
Mormente, cabe asseverar que o direito subjetivo à saúde é prerrogativa estendida, indistintamente, a todos. Sendo, ainda, ressalta-se que,
conquanto não previsto diretamente no artigo 5º, encontra-se erigido na própria Carta Magna, nos termos do artigo 6º, do artigo 23, inciso II, do
artigo 24, inciso XII, do artigo 196 e do artigo 227, assumindo, da mesma maneira, caráter fundamental de segunda geração. Em face disso,
todas as entidades políticas detêm o dever em atender os cidadãos carecedores de saúde pública.
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No caso em comento, após manifestação da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, verifica-se que a negativa do fornecimento da medicação
objeto dos presentes autos encontra sustentação em sua ausência da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 (RENAME) do SUS,
bem como de qualquer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT do Ministério da Saúde).
Nesse sentido, 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, conforme disposição do artigo 127, da Constituição Federal.
Ocorre que esta 1ª Promotoria de Justiça é competente para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria
de probidade administrativa, patrimônio público, saúde, educação e outras áreas sem atribuição específica.
Destarte, importará na verificação da existência de denúncia de lesão a direitos metaindividuais, uma vez que, tratando-se de direito meramente
individual, em regra, estará obstada a atuação do Ministério Público, como órgão agente.
Dessa forma, ante o exposto, uma vez que o fato narrado não configura lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo
Ministério Público, conforme acima exposto, fato que determina o arquivamento do presente procedimento.
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Para fins de cumprimento do disposto no § 1º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, determino a cientificação do noticiante dos autos,
acerca deste arquivamento, esclarecendo-lhe que até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, para que seja homologada ou
rejeitada a promoção de arquivamento, poderá apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do Inquérito Civil.
Ademais, informe ao noticiante a necessidade de buscar atendimento junto à Defensoria Pública ou advogado particular, alcançando
judicialmente a solução de seu impasse, sendo essa a medida eficaz para sua resolução, não cabendo ao Parquet atuar como parte processual
na demanda pretendida, encaminhando, ainda, cópia das informações fornecidas da SESAPI, Documento N°. 4394585.
Após comprovação nos autos da cientificação acima descrita, determino a remessa dos autos do presente procedimento ao Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Publique-se em DOEMP/PI. Cumpra-se.
Paranaíba (PI), 19 de janeiro de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titularda01ªPromotoriadeJustiçadeParnaíba(PI)

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO24909
Procedimento Administrativo
Protocolo N°. 000007-145/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Nº 007-145/2020, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para investigação de
paternidade do infante Wanderson Ryan da Conceição.
Adotadas as medidas cabíveis ao feito, foi realizada a coleta de material genético, enviado ao setor responsável e o resultado devidamente
enviado a esta Promotoria.
Observa-se que o procedimento extrajudicial é proveniente de Processo Judicial, cadastrado sob o número 0801361-02.2021.8.18.0068.
Resultado devidamente enviado à Secretaria da Vara Única de Porto-PI, para devidas providências.
Epítome do necessário.
Após, vieram os autos para decisão.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o resultado do exame foi recebido e devidamente encaminhado à Secretaria da Vara.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP N° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao procedimento em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei Nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução Nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Cumpra-se.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Notícia de Fato
Protocolo N°. 000271-145/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato (Protocolo Nº 000271-145/2022), instaurada no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, a qual pleiteava a
instauração de procedimento policial.
Documentação acostada.
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que instaurado Inquérito Policial N° 6691/2022, para fins de controle e requisição de investigação policial pela Promotoria de
Justiça de Porto.
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Nesse sentido, dispõe o art. 4°, I, da Resolução CNMP N°. 174/2017:
Art. 4º - A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo à Notícia de Fato em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 9º, da Lei
nº 7.347/1985 e art. 10, da Resolução no 23/2007 do CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público por força do art. 5º, da Resolução nº
174/2017 - CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Notícia de Fato
Protocolo N°. 000281-145/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato (Protocolo Nº 000281-145/2022), instaurada no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, a qual pleiteava
Proposta de Acordo de Não Persecução Penal em face do sr. Albeci Mourão da Silva, pela suposta prática do crime de porte de arma de fogo de
uso permitido.
Documentação acostada.
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir.
Em audiência para propositura de Acordo de Não persecução Penal, realizada nesta Promotoria no dia 17 de maio de 2022, o autor do fato
contou sua versão dos fatos, relatando que possui uma propriedade na zona rural, que não tinha o costume de levar sua arma consigo, mas que
pouco tempo antes do fato estava sendo ameaçado e por isso estava portando a arma naquele dia. Relata que a arma foi adquirida legalmente,
pois fez curso em Teresina - PI e apresentou os documentos de posse da arma.
Dessa forma, verifica-se que a situação na qual o indiciado se encontrava era particular, uma vez que estava sendo alvo de ameaças, conforme
comprovou em Boletins de Ocorrência registrados próximos à data do fato, sendo inexigível diferente ação.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o processo judicial (Proc. N° 0801327-27.2022.8.18.0068) foi arquivado em consonância com o pedido feito pelo Ministério
Público.
Nesse sentido, dispõe o art. 4°, I, da Resolução CNMP N°. 174/2017:
Art. 4º - A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo à Notícia de Fato em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 9º, da Lei
nº 7.347/1985 e art. 10, da Resolução no 23/2007 do CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público por força do art. 5º, da Resolução nº
174/2017 - CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Procedimento Administrativo
Protocolo N°. 000452-145/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Nº 452-145/2019, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para investigação de
paternidade da infante Luyanne Maria Silva.
Adotadas as medidas cabíveis ao feito, foi realizada a coleta de material genético, enviado ao setor responsável e o resultado devidamente
enviado a esta Promotoria.
Observa-se que o procedimento extrajudicial é proveniente de Processo Judicial, cadastrado sob o número 0800795-58.2018.8.18.0068.
Resultado devidamente enviado à Secretaria da Vara Única de Porto-PI, para devidas providências.
Epítome do necessário.
Após, vieram os autos para decisão.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o resultado do exame foi recebido e devidamente encaminhado à Secretaria da Vara.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP N° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
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II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao procedimento em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei Nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução Nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Cumpra-se.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Procedimento Administrativo
Protocolo N°. 000464-145/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Nº 464-145/2019, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para investigação de
paternidade do infante Sebastian Pietro Sousa Castro.
Adotadas as medidas cabíveis ao feito, foi realizada a coleta de material genético, enviado ao setor responsável e o resultado devidamente
enviado a esta Promotoria.
Observa-se que o procedimento extrajudicial é proveniente de Processo Judicial, cadastrado sob o número 0800600-39.2019.8.18.0068.
Resultado devidamente enviado à Secretaria da Vara Única de Porto-PI, para devidas providências.
Epítome do necessário.
Após, vieram os autos para decisão.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o resultado do exame foi recebido e devidamente encaminhado à Secretaria da Vara.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP N° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao procedimento em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei Nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução Nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Cumpra-se.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Procedimento Administrativo
Protocolo N°. 000465-145/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Nº 465-145/2019, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para investigação de
paternidade do infante Heitor Oliveira Pereira.
Adotadas as medidas cabíveis ao feito, foi realizada a coleta de material genético, enviado ao setor responsável e o resultado devidamente
enviado a esta Promotoria.
Observa-se que o procedimento extrajudicial é proveniente de Processo Judicial, cadastrado sob o número 0000353-62.2017.8.18.0068.
Resultado devidamente enviado à Secretaria da Vara Única de Porto-PI, para devidas providências.
Epítome do necessário.
Após, vieram os autos para decisão.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o resultado do exame foi recebido e devidamente encaminhado à Secretaria da Vara.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP N° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
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II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao procedimento em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei Nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução Nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Cumpra-se.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Procedimento Administrativo
Protocolo N°. 000643-145/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Nº 645-145/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para investigação de
paternidade da infante Layanara Mendes Lopes.
Adotadas as medidas cabíveis ao feito, foi realizada a coleta de material genético, enviado ao setor responsável e o resultado devidamente
enviado a esta Promotoria.
Realizada audiência extrajudicial de abertura do exame de DNA, na qual foi confirmado que Antônio Francisco Geronço é o pai biológico de
Layanara Mendes Lopes.
Enviado ao cartório para proceder com a averbação da Certidão de Nascimento.
Resposta do Cartório confirmando que procederam com a averbação.
Epítome do necessário.
Após, vieram os autos para decisão.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o resultado do exame foi recebido e realizada audiência na qual confirmou-se a relação de paternidade entre o requerido e
a requerente.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP N° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao procedimento em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei Nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução Nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Cumpra-se.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Procedimento Administrativo
Protocolo N°. 000753-145/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Nº 753-145/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para investigação de
paternidade da infante Francilly Eloá Ribeiro de Sousa.
Adotadas as medidas cabíveis ao feito, foi realizada a coleta de material genético, enviado ao setor responsável e o resultado devidamente
enviado a esta Promotoria.
Observa-se que o procedimento extrajudicial é proveniente de Processo Judicial, cadastrado sob o número 0800306-84.2019.8.18.0068.
Resultado devidamente enviado à Secretaria da Vara Única de Porto-PI, para devidas providências.
Epítome do necessário.
Após, vieram os autos para decisão.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o resultado do exame foi recebido e devidamente encaminhado à Secretaria da Vara.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
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civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP N° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao procedimento em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei Nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução Nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Cumpra-se.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Procedimento Administrativo
Protocolo N°. 000755-145/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Nº 755-145/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para investigação de
paternidade da infante Gelzilani Rodrigues.
Adotadas as medidas cabíveis ao feito, foi realizada a coleta de material genético, enviado ao setor responsável e o resultado devidamente
enviado a esta Promotoria.
Realizada audiência extrajudicial de abertura do exame de DNA, na qual foi confirmado que Fernando David da Conceição é o pai biológico de
Gelzilani Rodrigues.
Ficou acordado que as partes compareceriam juntas para proceder com a averbação no Cartório competente.
Epítome do necessário.
Após, vieram os autos para decisão.
De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o resultado do exame foi recebido e realizada audiência na qual confirmou-se a relação de paternidade entre o requerido e
a requerente.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP N° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao procedimento em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei Nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução Nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Cumpra-se.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.
Procedimento Administrativo
Protocolo N°. 000756-145/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Nº 756-145/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI, para investigação de
paternidade da infante Maria Emília Almeida.
Adotadas as medidas cabíveis ao feito, foi realizada a coleta de material genético, enviado ao setor responsável e o resultado devidamente
enviado a esta Promotoria.
Realizada audiência extrajudicial de abertura do exame de DNA, na qual foi confirmado que João Silva Santos é o pai biológico de Maria Emília
Almeida.
Enviado ao cartório para proceder com a averbação da Certidão de Nascimento.
Resposta do Cartório confirmando que procederam com a averbação.
Epítome do necessário.
Após, vieram os autos para decisão.
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De posse das informações apresentadas, bem como das alegações e documentos acostados, observa-se o exaurimento do presente
procedimento, vez que o resultado do exame foi recebido e realizada audiência na qual confirmou-se a relação de paternidade entre o requerido e
a requerente.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP N° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao procedimento em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei Nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução Nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente decisão e comunique-se ao Egrégio CSMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial de Justiça à disposição desta Promotoria, determinando a
publicação da decisão no átrio do Fórum por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos do art. 5º, da Resolução CNMP Nº
174/2017.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Porto-PI.
Cumpra-se.
Porto (PI), data da assinatura eletrônica.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Porto.1
1 Portaria PGJ/PI nº 2.670/2021.

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE24910
NOTÍCIA DE FATO Nº 20/2020/PJA-MPPI
SIMP: 000210-194/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Tratam os autos de notícia de fato extrajudicial pela qual recebe esta Promotoria de Justiça denúncia registrada no DISQUE 100, protocolo
1203856, recebida pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público, através do Sistema Nacional de Direitos Humanos SINDH, noticiando suposto caso de ameaça.
De início, o Ministério Público Oficiou a DELEGACIA CIVIL DE AMARANTE-PI, requerendo que o delegado instaurasse procedimento de
VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DA INFORMAÇÃO (VPI), para apurar os fatos narrados na denúncia citada acima.
Em resposta, a Delegacia Civil de Amarante, por meio de ofício 143/2022-DP/PI, comunicou que foi instaurado auto de Verificação Preliminar da
Informação (VPI), para averiguar a procedênc1ia da notícia da infração criminal noticiada no protocolo 1203856 do Disque 100, conforme I.D
54075898.
Eis um breve relatório.
A Resolução n° 189/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4°, I, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4o A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§4o Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompatível.
Diante disto, uma vez que a demanda já é objeto de investigação na delegacia civil de Amarante-PI, resta somente a este órgão ministerial
promover o arquivamento da presente notícia de fato.
Assim determino o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4o, I, Resolução n° 189/2018 do CNMP.
Comunique-se. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Arquive-se, com os registros de praxe.
Amarante-PI, 01 de agosto de 2022.
AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.16. 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24911
SIMP Nº 000242-344/2021
PORTARIA Nº 21/2022 - 34ªPJ/MPPI
CONVERTE A NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO COM FINALIDADE DE INVESTIGAR SUPOSTO(S) ATO(S) DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMETIDOS DURANTE A GESTÃO DO ANO DE 2017 NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio de seu representante, Promotor de Justiça do Núcleo das Promotorias de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, titular da 34ª Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições legais, em
vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição a qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de inquérito civil e de ação civil pública, para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO a necessidade de maiores elementos quanto aos fatos supracitados;
RESOLVE: Com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e na Resolução nº 23, de 17 de
setembro de 2007, do CNMP, converter a Notícia de Fato SIMP nº 000242-344/2021em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o fim de apurar
os fatos acima descritos, em todas as circunstâncias, adotando as medidas legais para solução dos problemas que forem constatados. ElaborePágina 28

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1149 Disponibilização: Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022 Publicação: Terça-feira, 2 de Agosto de 2022

se relatório de individualização e tipificação de condutas constantes dos acórdãos encaminhados pelo TCE e juntados aos presentes autos.
Nomeio para atuar nos trabalhos os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça, em cumprimento ao art. 4º, inciso V e art. 6º, § 1º, ambos da
Resolução 23 do CNMP.
Após os registros necessários, publique-se, comunicando esta instauração à Secretaria-Geral do Ministério Público, por e-mail, para os fins
previstos nos art. 4º, V e 7º, §2º, I e II da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao Centro Operacional de Apoio e Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Teresina-PI, 29 de julho de 2022.
Edilsom Farias
Promotor de Justiça

4. PROCON
[]

4.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24914
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0019.0019346/2022-98
Requerente: Clênio Marques Gouveia
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças e da Controladoria Interna, o pagamento referente a 06 (seis) diárias e ½ (meia), ao servidor CLÊNIO MARQUES GOUVEIA (Técnico
Ministerial), devido a seu deslocamento, realizado de Teresina-PI a Cajueiro da Praia e Luís Correia-PI, no período de 17 a 23/07/2022, incluído o
domingo, 17/07, e o sábado, 23/07, conforme justificativa no requerimento, para participar das ações do MP em Ação, Procon Itinerante, em
parceria com a Ouvidoria Geral do MPPI, consoante Portaria MPPI/PROCON nº 32/2022.
Teresina-PI, 28 de Julho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0020116/2022-51
Requerente: Antônio José Andrade Trindade Filho
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças e da Controladoria Interna, o pagamento do valor referente a ½ (meia) diária, ao servidor DO PROCON MPPI ANTÔNIO JOSÉ
ANDRADE
TRINDADE FILHO (Assessor Ministerial), devido a seu deslocamento, realizado no dia 21 de
julho de 2022, de Teresina-PI a Piracuruca e Pedro-II-PI, para realizar fiscalização, em conjunto
com a DECCORTEC - Delegacia Especializada de Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e
Contra as Relações de Consumo, conforme Portaria MPPI/PROCON nº 32/2022.
Teresina-PI, 28 de Julho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0020122/2022-83
Requerente: José de Arimatea Marques Area Leão Costa
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças e da Controladoria Interna, o pagamento referente a ½ (meia) diária, ao servidor do PROCON MPPI JOSÉ DE ARIMATEA MARQUES
AREA LEÃO COSTA (Analista Ministerial), devido a seu deslocamento, realizado de Teresina-PI a Piracuruca e Pedro-II-PI, no dia 21/07/2022,
para realizar fiscalização, em conjunto com a DECCORTEC - Delegacia Especializada de Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra
as Relações de Consumo, conforme Portaria MPPI/PROCON nº 32/2022.
Teresina-PI, 28 de Julho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI

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

5.1. ATA DE SESSAO ORDINÁRIA24907
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 DA JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - JURCON.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), às 8 horas e 30 minutos (8:30 h), por meio de
videoconferência, através da ferramenta Microsoft Teams, realizou-se a 6ª Sessão Ordinária da Junta Recursal do Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI - JURCON, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 36,
de 09 de janeiro de 2004 e do Regimento Interno desta Junta Recursal, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça Dra.
Denise Costa Aguiar. Presentes os Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Micheline Ramalho
Serejo da Silva. Inicialmente houve deliberação de assuntos administrativos, como a definição da data da próxima sessão agendada para o dia
29 de julho de 2022.
Passou-se à fase de julgamentos, na forma regimental.
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
01. Processo Administrativo Nº (000316-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
Representante Jurídico: MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA (OAB/PI nº 179.168)
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Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AGÊNCIA DE VIAGENS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇO DE TURISMO. NÃO
CUMPRIMENTO DA OFERTA.CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA.
MULTA E TAXA DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA DECISÃO DE MULTA: CVC OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A. multada em R$ 9.044,44 (nove mil e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 1)A consumidora contratou um
pacote de turismo junto da empresa CVC, mas teve esse cancelado em razão de atraso no pagamento dos dois primeiros boletos, mesmo a
empresa tendo cedido um novo prazo para a regularização da dívida. 2) a empresa reteve o valor de R$ 5.014,32 (cinco mil e quatorze reais e
trinta e dois centavos) a título de rescisão de contrato e multa por intermediação de serviços de turismo. 3) Ressarcimento de R$ 797,54
(setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)após reclamação realizada no PROCON-MP-PI 4) O STJ entende que em caso
de cancelamento de contrato de turismo, a multa máxima a ser cobrada deve ser no patamar 20%, ressalvando o direito da intermediadora do
serviço cobrar valor maior desde que comprove a efetiva realização de gastos que não serão recuperados. 5) Infração ao CDC nos termos da
decisão de piso e deste voto. 6) Recurso NÃO PROVIDO e multa de piso mantida em face da empesa CVC OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A. multado em R$ 9.044,44 (nove mil e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000316-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho multa no valor de R$
9.044,44 (nove mil e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em face da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A, nos termos da decisão de 1º grau, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e
Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
02. Processo Administrativo Nº (000531-174/2020) - RECURSO
Recorrente(s): FRANCISCO GILIARDI DE SOUSA - GALPÃO DE LATICÍNIOS CAMINHANDO COM CRISTO - LAGOA DA PORTA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RETIRADO DE PAUTA PARA DILIGÊNCIA
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000531-174/2020), acordam os membros da JURCON, por
unanimidade de votos, pela retirada do processo de pauta, e o seu encaminhamento para 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI, visto
que a empresa FRANCISCO GILIARDI DE SOUSA - GALPÃO DE LATICÍNIOS CAMINHANDO COM CRISTO - LAGOA DA PORTA, optou
pela não interposição de recurso administrativo, conforme manifestação de ID: 32003137/3 à ID: 32003137/4, o que impossibilita essa Junta
Recursal de proceder com qualquer julgamento referente a presente demanda, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho
Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
03. Processo Administrativo Nº (000610-085/2020) - RECURSO
Recorrente(s): NOGUEIRA E VALLE (CASA PROGRESSO)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE CONSTATAÇÃO E ADVERTÊNCIA. PREÇOS ABUSIVOS. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS EM DECORRÊNCIA DE AUMENTO JUNTO AO DISTRIBUIDOR. INFRAÇÃO AO
ARTIGO 39 DO CDC. MULTA NO VALOR DE R$17.016,80 (dezessete mil e dezesseis reais e oitenta centavos). RECURSO
ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. 1)O caso versa sobre venda de materiais de construção com preço abusivo (cimento, milheiro de tijolo e
milheiro de telha). 2)Notificada para apresentar as notas fiscais de compra junto ao distribuidor e notas de saída ao consumidor, referentes ao
período de janeiro a setembro de 2020, a empresa não apresentou. 3)Sobreveio decisão de multa com interposição de recurso, e juntado
documentos novo. 4)O Art. 435 do CPC/15, bem como a jurisprudência nacional, prevêem excepcionalidade à apreciação de novas provas em
sede recursal, que não se aplica ao caso em comento. 5) As provas juntadas não se refrem à fatos novos e sim àqueles que deveriam ter sido
juntados em sede de defesa. 6) Preclusão consumativa. 7) Ad argumentandum tantum, ainda que os documentos fossem apreciados, estes não
comprovam os fatos alegados pela empresa, portanto insuficentes para a desconstituição da multa aplicada. 5)RECURSO IMPROVIDO. MULTA
MANTIDA EM R$17.016,80 (dezessete mil e dezesseis reais e oitenta centavos).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000610-085/2020), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$17.016,80
(dezessete mil e dezesseis reais e oitenta centavos) em face da empresaNOGUEIRA E VALLE LTDA (CASA PROGRESSO), nos termos da
decisão de 1º grau, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr. Jorge Luiz da
Costa Pessoa.
04. Processo Administrativo Nº (000206-005/2020) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO CETELEM S.A
Representante Jurídico: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI (OAB/SP nº 290.089)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO RECONHECIMENTO DE FATURA PAGA. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PLEITO. DECISÃO DE
MULTA NO VALOR DE R$20.000,00 (vinte mil reais).RECURSO IMPROVIDO. 1)Consumidor pagou fatura antecipada, todavia houve cobrança
dos mesmos valores em fatura posterior. 2) O consumidor pagou novamente, pois o valor quitado veio na fatura do mês subsequente, e visando
não se tornar inadimplente efetuou o pagmento. 4)Não houve acordo em audiência de conciliação realizada, motivo pelo qual foi instaurado
processo administrativo em face do BANCO CETELEM S.A. por infração aos artigos 6°, inciso III, VIII; e art. 42, parágrafo único do CDC. 3)Em
recurso, tampouco no decorrer do processo administrativo, a empresa reconheceu o comprovante de pagamento da consumidora, também
recusou a devolver em dobro os valores pagos em duplicidade. 4) A empresa não comprovou que a cobrança era devida. 5) Multa razoável e
proporcional nos termos da legislação vigente. RECURSO IMPROVIDO. MULTA MANTIDA NO VALOR DE R$20.000,00 (vinte mil reais).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000206-005/2020), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa no valor de R$20.000,00
(vinte mil reais) em face do BANCO CETELEM S.A, nos termos da decisão de 1º grau, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline
Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
05. Processo Administrativo Nº (000429-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): TAJ SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA. E BRL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA.
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE INGRESSOS COM VALORES DIFERENCIADOS PARA HOMENS E MULHERES.
AUSÊNCIA DE VENDA DE MEIA ENTRADA. EVENTO REVEILLON PIAWAII. TAC. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO PELA
JURCON
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000429-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, haja vista a existência de Termo de Ajustamento
de Conduta (ID: 34694215/47; ID: 34694215/48), não mais persistindo indícios de infração à legislação consumerista, nos termos do voto do
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Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa Aguiar e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
06. Processo Administrativo Nº (000515-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA PRÁTICA ABUSIVA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BENEFICIÁRIOS DO INSS IMPEDIDOS DE
TRANSFERIR O PAGAMENTO DE SEUS BENEFÍCIOS DO BRADESCO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO. APURAÇÃO EM TORNO DAS CONDUTAS DENUNCIADAS EM ANDAMENTO. COLHEITA DE DECLARAÇÕES DOS
INTERESSADOS EM ANDAMENTO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000515-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, haja vista que à época do referido decisium, de
fato, não constava nos autos as apurações em torno das condutas denunciadas no susodito inquérito, nem análise de documentos e colheita de
declarações dos consumidores interessados, motivo pelo qual assiste razão ao julgador de piso quando do intuito de evitar decisões
administrativas conflitantes sobre o mesmo caso, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Micheline Ramalho Serejo da Silva, Denise Costa
Aguiar e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
07. Processo Administrativo Nº (000311-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS
Representante Jurídico: CLAUDINEI PAULO CAUS (OAB/PI nº7371)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS. INFRAÇÃO AO CDC. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.EXTRAVIO. NÃO RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA. MULTA DE R$ 3.000,00 (três mil reais).
RECURSO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.1)A consumidora reclama que a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - Correios extraviou o produto remetido e não tomou as devidas providências. 2)O PROCON MPPI interveio na
relação de consumo e a recorrente restituiu o valor fora do prazo previsto.3) Aplicação de multa pelo PROCON MPPI por falha na
prestação de serviço. 4)A notificação de decisão não tem apenas cunho informativo e não se confunde com a decisão; 5)A recorrente
não cumpriu com o disposto Art. 20, II, CDC, porquanto extrapolou o prazo previsto para a indenização da consumidora. 6) A falha na
prestação de serviço provocou resultado não esperado - extravio - com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor; 7)
multa razoável e proporcional, observando a legislação vigente. IMPROVIMENTO. MULTA FIXA E DEFINITIVA no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000311-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
valor de R$3.000,00 (três mil reais) em face da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, com fundamento no artigo art. 14, §1° e
§2°e §3° do Código de Defesa do Consumidor , nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Micheline
Ramalho Serejo da Silva e Denise Costa Aguiar.
08. Processo Administrativo Nº (000164-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO BMG S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO.BANCO BMG. INCONTESTE INFRAÇÃO AO CDC. PRÁTICA ABUSIVA DE ENTREGA DE
PRODUTO/SERVIÇO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR, BEM COMO DESCONTO INDEVIDO DE RMC EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO. MANUTENÇÃO DA MULTA. 1) O caso versa sobre entrega de cartão de crédito
consignado sem prévia solicitação do consumidor. 2)A empresa não comprovou a contratação, pois não trouxe aos autos o suposto
contrato assinado pelo reclamante. 3)Além disso, restou comprovado, pela análise das faturas anexas, que este não foi utilizado. 4)
Ademais, a própria empresa afirmou que o consumidor JAMAIS usou o cartão, mas se negou a restituir valor descontado a título de
RMC, o qual serviria justamente para pagamento, ainda que parcial, da fatura do cartão consignado, que sequer foi desbloqueado.
4)Restou clara a infração ao art. 39, III e 49, §único do CDC. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE BANCO BMG S/A. MULTA MANTIDA no
valor de R$ 5.833,33 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000164-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
valor de R$5.833,33 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em face da Empresa BANCO BMG S/A, com fundamento no
39, III e 42, parágrafo único, do Código Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa,
Micheline Ramalho Serejo da Silva e Denise Costa Aguiar.
09. Processo Administrativo Nº (000177-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A. INCONTESTE INFRAÇÃO AO CDC. MÁ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. SERVIÇO COMO DEFEITUOSO. RECURSO. MANUTENÇÃO DE MULTA. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. LEGITIMIDADE DO
PODER DE POLÍCIA E DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1)Fornecedor,
unilateralmente, descumpre contrato de parcelamento de dívida e faz um novo, o qual acarreta prejuízos à consumidora. Aplicação de
multa e interposição de recurso. 2) defesa alega fundamentação genérica, abuso do poder de polícia, inexistência de conduta infrativa,
desvio de finalidade da multa, desproporcionalidade de multa e não incidência de agravante. A) verifica-se que houve a subsunção do
caso concreto à norma em abstrato, mais precisamente os artigos 14,caput e §3, I e II, e art. 35,I, do CDC; B)A atividade administrativa
do Procon é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, competindo-lhe a aplicação de multa
em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva; C) A expectativa de segurança pelo acordo firmado entre a fornecedora e a
consumidora foi quebrada, e essa frustração de expectativa caracteriza o serviço como defeituoso, o que viola os artigos
supramencionados; D) Inexiste nos autos qualquer forma de abuso de poder e desvio de finalidade por parte do PROCON. Houve
análise fundamentada do caso concreto, chegando-se a um valor final com base em circunstâncias do caso, agravantes e atenuantes;
E) Multa razoável e proporcional, observando a legislação vigente; F) Reincidência. IMPROVIMENTO. MULTA FIXA E DEFINITIVA no
valor de R$ 11.083,33 (onze mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000177-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa administrativa no
valor de R$ 11.083,33 (onze mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos) em face do fornecedor HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A, com
fundamento nos artigos 14 e 35, I do Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 24 a 28 do Decreto n° 2.181/97, e considero a portaria
normativa PROCON-MPPI n° 01/2019, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Micheline Ramalho Serejo
da Silva e Denise Costa Aguiar.
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10. Processo Administrativo Nº (000426-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO PIAUÍ - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/ CEPISA/ EQUATORIAL
Representante Jurídico: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA (OAB/PI nº3387)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. ELETROBRÁS-PI. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO TNIC.
DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. ATENDIMENTO DO PLEITO PELA FORNECEDORA DE SERVIÇO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000426-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em corroborar com o entendimento firmado em 1º grau e HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO, haja vista não se verificar, in casu, infração à legislação consumerista dado o atendimento da demanda do consumidor
reclamante, conforme acordado entre as partes na audiência de 29/09/2017, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da
Costa Pessoa, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Denise Costa Aguiar.
11. Processo Administrativo Nº (000521-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. STRANSPI. FALTA DE TRANSPORTEPÚBLICO.SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
RECLAMADA PRESTA ESCLARECIMENTO SUFICIENTES PARA A PERDA DO OBJETO DO PROCESSO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000521-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, por unanimidade de votos, em corroborar com o entendimento firmado em 1º grau e HOMOLOGAR A
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, haja vista não se verificar, in casu, infração à legislação consumerista dado o atendimento da demanda do
consumidor reclamante, prestado o devido esclarecimento, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa,
Micheline Ramalho Serejo da Silva e Denise Costa Aguiar.
12. Processo Administrativo Nº (000435-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): SOCIEDADE AGROPECUÁRIA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Representante Jurídico: ANTONIO LUIZ RODRIGUES FELINTO DE MELO (OAB/PI nº 1067/78)
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUSADA POR CARTÓRIO. REGULARIDADE DA SITUAÇÃO. PERDA
DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000435-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em corroborar com o entendimento firmado em 1º grau e HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO, haja vista não se verificar, in casu, infração à legislação consumerista dado regularização pela CGJ-PI e disponibilização de
prestação de serviço pelo reclamado, perdendo-se, com isso, o objeto da demanda, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz
da Costa Pessoa, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Denise Costa Aguiar.
PROMOTORA: DENISE COSTA AGUIAR
13. Processo Administrativo Nº (000246-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO PÃO DE ACÚCAR
Representante Jurídico: WILSON SALES BELCHIOR (OAB/PI nº 9016)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. FISCALIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TOTEM ZERADO. ATENDIMENTO
SUSPENSO. FALTA DE COMBUSTÍVEL. GREVE DOS CAMINHONEIROS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DO ART. 6º, III DO CDC. 1. A multa
aplicada com a fundamentação de que a empresa perpetrou infração ao art. 6º, III do CDC, uma vez que a própria ausência de valores
no TOTEM teve o condão de informar ao consumidor acerca da indisponibilidade dos combustíveis naquele momento, não havendo
provas nos autos que confirme que o normal abastecimento nem tampouco que havia combustível a ser ofertado para os
consumidores. 2. Ausência de infração, não é razoável a aplicação de multa administrativa. 3. Aplicabilidade subsidiária do artigo 64 da
Lei Federal nº 9784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 4.
Inexistência de preceptivo que açambarque a questão na Lei Estadual Complementar 36/2004, que estabelece normas gerais do
exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 5.
Competência da Junta Recursal para modificar, ou mesmo anular, a decisão de piso ora guerreada pela recorrente. ANULAÇÃO DA
DECISÃO DE PISO E O ARQUIVAMENTO DO FEITO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000246-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, haja vista que não restou comprovada que a
empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - POSTO PÃO DE AÇUCAR cometeu qualquer infração ao Código de Defesa do
Consumidor , nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da
Costa Pessoa.
14. Processo Administrativo Nº (000151-002/2019) - RECURSO
Recorrente(s): ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A
Representante Jurídico: JOÃO BATISTA OLIVEIRA RÊGO JÚNIOR (OAB/PI nº 15.173)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. CORTE DEVIDO. DEMORA NA RELIGAÇÃO POR SUPRESSÃO PARCIAL.
INFRAÇÃO AO ART. 6, X E ART. 22 DO CDC. INOBSERVÂNCIAS AOS PRAZOS DA RESOLUÇÃO N° 021 /2017 — ARSETE. PROVAS
APRESENTADAS INTEMPESTIVAMENTE EM SEDE RECURSAL. 1) O caso em análise versa sobre demora para religação de
abastecimento de água por supressão parcial. 2) A Resolução n°021/2017 - ARSETE - diz que, sanado o fato gerador do corte, o prazo
para religação por supressão parcial é de 7(sete) dias. Todavia, conforme prova anexa aos autos, a empresa demorou 11(onze) dias
para conclusão da religação. 3) Cumpre mencionar, ainda, que as provas apresentadas pela empresa são intempestivas, nos termos do
art. 435 do CPC/15 e jurisprudência, uma vez que só foram apresentadas em sede recursal. 4) Todavia, ainda que fossem consideradas
não teriam o condão de modificar a decisão de piso, pois conforme mencionado, apesar do prazo para religação por supressão parcial
não ser de 24h, mas de 7(sete) dias, a empresa somente efetuou o serviço em 11(onze) dias, infringindo, pois, a legislação
consumerista. IMPROVIMENTO AO RECURSO. MULTA MANTIDA EM R$ 6.805,56 (seis mil e oitocentos e cinco reais, e cinquenta e seis
centavos).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000151-002/2019), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa em face das
empresas ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A, no valor R$ 6.805,56 (seis mil e oitocentos e cinco reais, e cinquenta e seis
centavos) com fundamento no art. 6º, X e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise
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Costa Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
15. Processo Administrativo Nº (000033-005/2017) - RECURSO
Recorrente(s): DISMOBRÁS IMP. EXP. DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA .
Representante Jurídico: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PI nº8.202-A)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
FABRICANTE E COMERCIANTE (ART. 18 CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 CDC). DESCUMPRIMENTO DO ACORDADO
COM A CONSUMIDORA (ART. 35, I CDC). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6, III CDC). MULTA DE R$4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais) em
face da DISMOBRAS IMP EXP DISTR MOV ELETROD LTDA. RECURSO. 1) O caso em tela versa sobre vício no produto. 2) O CDC diz
que nestes casos a responsabilidade entre comerciante e fabricante é solidária (art. 18) e que a responsabilidade é, ainda, objetiva (art.
14). 3) Assim sendo, não procede a alegação da empresa de que, por ser comerciante, não possui responsabilidade sobre os vícios de
fabricação. 4) No que se refere à ausência de provas constituídas pela autora, sabe-se que o CDC permite expressamente a inversão do
ônus da prova nos casos em que haja verossimilhança das alegações do consumidor. 5) No caso em questão, a recorrente não
apresentou impugnação, em sede de defesa, quanto ao alegado pela autora, motivo pelo qual incorreu em revelia (art. 344 CPC), cujo
um dos efeitos é a presunção de veracidade alegada pela outra parte. 6) A multa aplicada é razoável e proporcional, nos termos deste
voto. RECURSO IMPROVIDO. MULTA MANTIDA EM R$ 4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais) em face da DISMOBRAS IMP EXP DISTR
MOV ELETROD LTDA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000033-005/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a multa administrativa no
valor de R$ 4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais em face da empresa DISMOBRAS IMP EXP DISTR MOV ELETROD LTDA, nos termos do
voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
16. Processo Administrativo Nº (000212-002/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - BV FINANCEIRA S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA FALSA. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO
INEXISTENTE. INSCRIÇÃO DO CPF DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. DECISÃO DE MULTA NO VALOR DE R$ 15.000,00 (quinze
mil reais). RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO. MULTA DEFINITIVA DE R$11.666,66 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e
sessenta e seis centavos). 1) O caso versa sobre fraude em contrato de financiamento de automóvel, em face da assinatura não ter sido aposta
pelo consumidor reclamante. 2) O consumidor então foi inscrito indevidamente nos órgãos de crédito de proteção ao consumidor por débito
inexistente, já que o contrato era inválido. 3) Somente em sede de defesa administrativa, a empresa reconheceu que de fato havia irregularidades
no referido contrato, motivo pelo qual desvinculou o nome do consumidor, bem como o removeu dos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito. 4) A empresa foi multadapor infração aos artigos 6º, IV; 39; 42 e 43 do CDC e Súmula nº 479 do STJ. 5) Em Recurso Administrativo, a
empresa sustentou ilegitimidade do órgão julgador devido ausência de perícia grafotécnica; culpa exclusiva de terceiro e multa irrazoável e
desproporcional, argumentos que não lograram êxito em desconstituir a multa aplicada, exceto quando ao valor da multa. 6) A multa foi reduzida
apenas no que diz respeito ao coeficiente de aumento de pena devido à circunstância agravante (reincidência), que face a publicação do ATO
CONJUNTO PGJ PROCON 04/2020 foi reduzida de ½ para 1/6. 7) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E MULTA DEFINITIVA NO VALOR
DE R$11.666,66 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000212-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a multa administrativa no
valor de R$11.666,66 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em face da empresa BV FINANCEIRA S/A, nos
termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
17. Processo Administrativo Nº (000148-005/2018) - RECURSO
Recorrente(s): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
Representante Jurídico: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (OAB/MG 96.864)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO DE MULTA NO
VALOR DE R$ 13.333,33 (treze mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 1) Versa o caso sobre contrato de cartão de
crédito consignado em que, após saque do consumidor, acreditando ser um empréstimo parcelado em 15 (quinze vezes), houve
diversas parcelas pagas sem que o débito diminuísse como deveria. 2) Pela análise dos autos, verificou-se que a fornecedora não
apresentou todas as informações necessárias, o que induziu o consumidor ao erro e, consequentemente, ao prejuízo. 3) Restou clara a
violação ao CDC, especificamente aos art. 6, inciso III e art. 39, inciso V. 4) Em grau de recurso, os argumentos da defesa não foram
suficientes para afastar ou minorar a aplicação da multa, uma vez que não se comprovou a ausência de infração e o valor fixado
respeitou as circunstâncias e a legislação. MULTA MANTIDA EM R$ 13.333,33 (treze mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos). RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000148-005/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a multa em R$ 13.333,33 (treze
mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em face do BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A , nos termos do voto do
Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa Aguiar, Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
18. Processo Administrativo Nº (000566-002/2017) - REEXAME DE ARQUIVAMENTO
Recorrente(s): ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A
Representante Jurídico: GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA (OAB/PI n° 5.436)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA DENISE COSTA AGUIAR
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CORREÇÃO DO NOME DO ENDEREÇO DE UNIDADE CONSUMIDORA. ATENDIMENTO DO PLEITO
PELA FORNECEDORA DE SERVIÇO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO PELA JURCON
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000566-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em corroborar com o entendimento firmado em 1º grau e HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO, haja vista não se verificar, in casu, infração à legislação consumerista dado o atendimento da demanda do consumidor
reclamante comprovado em defesa administrativa de fls. 24 a 26, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dra. Denise Costa Aguiar,
Micheline Ramalho Serejo da Silva e Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa.
APROVAÇÃO DA ATA
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
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DENISE COSTA AGUIAR
Promotora de Justiça
Presidente - JURCON
(Assinado Digitalmente)
_______________________________________________________
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Membro-JURCON
(Assinado Digitalmente)
______________________________________________
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça
Membro-JURCON
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, a presente ata será assinada pela Excelentíssima Presidente e demais
membros da JURCON, depois de lida.
Teresina-PI, 24 de junho de 2022.

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. DESPACHO PGJ - 028295224893
CONSIDERANDO o Contrato n° 33/2019 (0021957), firmado entre a Procuradoria Geral de Justiça e a Empresa Telefônica Brasil S/A, cujo o
objeto é a contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal - SMP para
comunicação de voz e dados via rede móvel digital de 5GB, para serem utilizados de Procuradoria Geral de Justiça.
CONSIDERANDO o Termo Aditivo nº 04 ao contrato nº 33/2019 (0237407), tendo vigência a partir do dia 25 de junho de 2022;
CONSIDERANDO a Cláusula Décima Primeira que dispõe acerca da apresentação da garantia contratual em até 05 (cinco) dias após a
assinatura do contrato, bem como que no caso de alteração no valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
readequada ou renovada nas mesmas condições (0021957);
CONSIDERANDO o e-mail, enviado pela contratada, solicitando a dilação no prazo para apresentação da apólice visto que a mesma se encontra
em emissão junto a seguradora (0267684);
CONSIDERANDO o e-mail enviado pela Assessoria de Gestão de Contratos solicitando documentação comprobatória dos motivos que levaram a
empresa a solicitar a prorrogação do prazo de entrega da apólice (0275158- página 2);
CONSIDERANDO a manifestação da contratada informando da entrega da garantia contratual após validação pelo fiscal (0275158- página 1);
CONSIDERANDO a manifestação da Assessoria para Pareceres em Processos Licitatórios pelo indeferimento do pedido de prorrogação do
prazo de entrega da apólice da garantia contratual (0282857);
INDEFIRO o pedido de prorrogação do prazo de entrega da apólice da garantia contratual.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

6.2. DESPACHO24913
DESPACHO
Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº19.21.0722.0011907/2022-92.Contrato Administrativo nº 04/2021/FMMPPI firmado
entre o Estado do Piauí, por intermédio doFundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, e a Empresa F. A Mendes
Lopes ME, CNPJ nº 26.578.603/0001-69. Aplicação das penalidades de multa e suspensão do direito de licitar e de contratar com o
Ministério Público do Estado do Piauí por 01 (um) ano, em razão de descumprimento de cláusulas contratuais.
Considerandoas informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no relatório contendo a
proposta de decisão (SEI nº 0278921).
Considerandoo dever-poder da Administração Pública de uma vez praticadas pelo contratado, condutas tipificadas como infrações contratuais,
proceder à aplicação de penalidades, desde que observado o devido processo legal e igualmente os cânones do contraditório e da ampla defesa.
Considerandoa inegável ocorrência de descumprimento contratual da avença por parte da contratada em epígrafe, conforme atestado por parte
do responsável pela fiscalização (SEI nº 0237845 e 0243927), bem como pela Assessoria de Gestão de Contratos, unidade processante (SEI nº
0278921).
Considerandoa notificação encaminhada à contratada (SEI nº 0254595 e 0254664) acerca das imputações que contra ela correm (informação)
com a abertura de prazo para o oferecimento de defesa (possibilidade de reação), dando fiel observância ao contraditório e ampla defesa,
consoante o art. 5º, LV da Constituição Federal.
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fundamento no art. 86 da Lei nº. 8.666/93, também nas Cláusulas Sexta e Décima Primeira do
Contrato n° 04/2021/FMMPPI e no Parecer Jurídico nº 96/2022 (SEI nº 0283914):
Aplicarà empresaF. A MENDES LOPES ME, CNPJ nº 26.578.603/0001-69, as sanções de multa no valor deR$ 30.839,98 (trinta mil,
oitocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos),esuspensão do direito de licitar e de contratar com o Ministério Público do
Estado do Piauí por 01 (um) ano,em razão do descumprimento de cláusula contratual.
Nos termos do § 1° do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, seja notificada a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso,
bem como que se providencie o registro desta sanção no sistema SIASG/SICAF.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Hugo de Sousa Cardoso
-Subprocurador de Justiça Institucional -

7. GESTÃO DE PESSOAS
[]

7.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI24912
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1133/2022 - Republicação por incorreção
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 19.21.0161.0018461/2022-38,
RESOLVE:
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CONCEDER, no período de19 a 24 de junho de 2022, 06(seis)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraFERNANDA TEIXEIRA DE
ALMEIDA, Assessora de Promotoria de Justiça, matricula nº 15541, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, conforme
perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus
efeitos ao dia 19 de junho de 2022.
Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1135/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0126.0021049/2022-42:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de22 a 29 de julho de 2022,08 (oito)dias consecutivos de licença para casamento à servidora HELLEN KAROLINE
DOS SANTOS FARIAS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15756, lotada junto à 42ª Promotoria de Justiça, de acordo com o
inciso III, alínea a, art. 106, da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 22 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1136/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0150.0021090/2022-30:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,no dia 05 e 08 de agosto de 2022, àservidoraANA CAROLINA DE ARAUJO SILVA, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15372, lotada junto à Promotoria de Justiça de Água Branca, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº
985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 10/10/2021 e 09/04/2022, conforme
certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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