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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ 24986
PORTARIA PGJ/PI Nº 2699/2022
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 19.21.0115.0021295/2022-64 e a expedição da PORTARIA PGJ/PI Nº 2676/2022
estabelecendo que 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, e que não haverá expediente no âmbito do Ministério Público do Estado do
Piauí, e ainda em virtude da expedição da PORTARIA PGJ/PI Nº 2679/2022 estabelecendo ponto facultativo no dia 15 de agosto de 2022, no
âmbito de Teresina-PI,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI Nº 2582/2022 para constar o seguinte:DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma
especificada na tabela abaixo:
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE AGOSTO/ 2022
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

MARIA VICTORIA IBIAPINA DE SANTANA

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

Promotoria de Justiça de Paulistana-PI

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA *

15

Promotoria de Justiça de Paulistana-PI

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA *

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 03 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2711/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando solicitação contida
nos autos do Processo SEI nº 19.21.0068.0021233/2022-18,
RESOLVE
NOMEAR LAIANE ALVES ROQUE, CPF nº ***.303.653-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Procurador de Justiça (CC-09)
com lotação junto à 2ª Procuradoria de Justiça.
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), 03 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2712/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0063.0020717/2022-57,
RESOLVE
NOMEAR ANA SARA MACHADO FREITAS, CPF: ***. 668.093-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba.
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), 03 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2713/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 03 a 08 de agosto de 2022, 06 (seis) dias de licença para tratamento de saúde à Promotorade JustiçaFRANCISCA VIEIRA E
FREITAS LOURENÇO, titular da 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de
dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2714/2022
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 19.21.0425.0018589/2022-91,
RESOLVE
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CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor ARIEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Analista Ministerial - Área Processual, matrícula nº 348, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme artigos 16
e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 23 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2715/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0149.0020471/2022-74,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar nas sessões do Tribunal Popular do Júri, referentes aos Processos Penais nº 0000487-47.2015.8.18.0040 e nº
0000547-86.2016.8.18.0040, nos dias 25 e 30 de agosto de 2022 na comarca de Batalha-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2716/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato,para atuar
nas audiências referentes aos processos nº 0000344-80.2020.8.18.0073 e 0800562-24.2022.8.18.0132,de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça
de São Raimundo Nonato, pautadas para o dia 04 de agosto de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça LEONARDO DANTAS
CERQUEIRA MONTEIRO.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2717/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AVELAR MARINHO FORTES DO RÊGO, titular da 2ª Promotoria de Justiça Pedro II,para atuar na audiência
de custódia realizada nos autos do Processo n. 0803781-52.2022.8.18.0065, às 10 horas, junto à 2ª Vara da Comarca de Pedro II, no dia 04 de
agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2719/2022
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
Artigo 1º: REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 2705/2022, referente a designação do Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO,
titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar no Plantão Ministerial do dia 12 de agosto de 2022, de atribuição da 32ª Promotoria de
Justiça de Teresina; e
Artigo 2º: DESIGNAR a Promotora de Justiça JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO, titular da Promotoria de Justiça de Palmeirais, para
atuar no Plantão Ministerial do dia 12 de agosto de 2022, de atribuição da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, em substituição à Promotora de
Justiça Flávia Gomes Cordeiro.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ 24980
PORTARIA Nº 106/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0150.0020703/2022-03.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode1
½ (umae meia) diárias, perfazendo o valor deR$712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta centavos),em favor doPromotor de
JustiçaMARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO, titular da Promotoria de Justiça de Água Branca- PI, pordeslocamentodeÁgua Branca- PI
para Campo Maior, no período de 25a 26/07/2022,para, sem prejuízo de suas funções,responder pela 4ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior- PI, conforme Portaria PGJ nº 1934/2021(Sei nº 0282677).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 03de agostode 2022.
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HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 107/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0782.0020938/2022-86.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode1½ (umae meia) diárias, perfazendo o valor deR$1.872,00 (Um mil, oitocentos e setenta e dois reais),em favor
doPromotor de JustiçaJOÃO MALATO NETO, e Subprocurador de Justiça Jurídico, pordeslocamentodeTeresina- PI para Brasília - DF, no
período de 01 a 02/08/2022,paraparticipar da terceira reunião do eixo processual do Grupo Nacional de Acompanhamento Legislativo e
Processual (GNLP),na referida cidade,conformedesignando naPortaria PGJ nº 2549/2022(Sei nº 0284147).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 03de agostode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

3.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24985
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0726.0017838/2022-42
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (SIMP Nº000183-225/2021)
SUSCITANTE: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Teresina
SUSCITADOS: 48ª e 50ª Promotorias de Justiçade Teresina
DECISÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕESNº 33/2022
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TERESINA. FATO OCORRIDO EM PROCESSO
JUDICIAL. COMUNICAÇÃO PELA 3ª VARA CRIMINAL DE TERESINA DA COMARCA DE TERESINA-PI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
DOS ÓRGÃOS DA POLÍCIA CIVIL À ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FEITO AUTUADO PELO GACEP. CONTROLE
EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL NA MODALIDADE DIFUSA. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADAMENTE FEITA A ÓRGÃO DE EXECUÇÃO
COM ATUAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO NA FORMA CONCENTRADA (48ª PJTHE). CONFLITO SUSTICADO POR UNIDADE
ADMINISTRATIVADESTITUÍDA DE LEGITIMIDADE PARA TANTO, CONFORME ATO PGJ Nº 1.201/2022. ERRO PROCEDIMENTAL.
NECESSIDADE DE NOVA DISTRIBUIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO DO NÚCLEO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CENTRAL
DE INQUÉRITOS.
1. Conflito negativo de atribuições. Suscitante: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Teresina. Envolvidas: 48ª e 50ªPromotoria de
Justiça de Teresina/PI.
2. Notícia de Fato instaurada pelo GACEP a partir de comunicação feita pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina-PI, por meio do Ofício nº
1308/3ªVC/2021 (ID SIMP - 4415792), aduzindo a necessidade de adequação dos órgãos da Polícia Civil à jurisprudência do STJ.
3. O órgão suscitante deixou de observar os requisitos normativos para a constituição válida do procedimento de conflito de atribuições, definidos
no art. 5ºdo Ato PGJ-PI nº 1.201/2022.
4. Não estando atendidos os requisitos estabelecidos no art. 5º do Ato PGJ-PI nº 1.201/2022,conflito não conhecido.
5. Necessidade de distribuição do SIMP000183-225/2021 a uma das Promotorias de Justiça doNúcleo das Promotorias de Justiça daCentral de
Inquéritos, para atuação conforme aResolução CNMP 174/2007.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0726.0017838/2022-42
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (SIMP Nº000160-225/2021)
SUSCITANTE: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Teresina
SUSCITADOS: 48ª e 50ª Promotorias de Justiçade Teresina
DECISÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕESNº 34/2022
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TERESINA. FATO OCORRIDO EM PROCESSO
JUDICIAL. COMUNICAÇÃO PELA 3ª VARA CRIMINAL DE TERESINA DA COMARCA DE TERESINA-PI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
DOS ÓRGÃOS DA POLÍCIA CIVIL À ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FEITO AUTUADO PELO GACEP. CONTROLE
EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL NA MODALIDADE DIFUSA. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADAMENTE FEITA A ÓRGÃO DE EXECUÇÃO
COM ATUAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO NA FORMA CONCENTRADA (48ª PJTHE). CONFLITO SUSTICADO POR UNIDADE
ADMINISTRATIVA, DESTITUÍDA DE LEGITIMIDADE PARA TANTO, CONFORME ATO PGJ Nº 1.201/2022. ERRO PROCEDIMENTAL.
NECESSIDADE DE NOVA DISTRIBUIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO DO NÚCLEO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CENTRAL
DE INQUÉRITOS.
1. Conflito negativo de atribuições. Suscitante: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Teresina. Envolvidos: 48ª e 50ªPromotoria de
Justiça de Teresina/PI.
2. Notícia de Fato instaurada pelo GACEP a partir de comunicação feita pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina-PI, por meio do Ofício nº
1308/3ªVC/2021 (ID SIMP - 4415792), aduzindo a necessidade de adequação dos órgãos da Polícia Civil à jurisprudência do STJ.
3. O órgão suscitante deixou de observar os requisitos normativos para a constituição válida do procedimento de conflito de atribuições, definidos
no art. 5ºdo Ato PGJ-PI nº 1.201/2022.
4. Não estando atendidos os requisitos estabelecidos no art. 5º do Ato PGJ-PI nº 1.201/2022,conflito não conhecido.
5. Necessidade de distribuição do SIMP000160-225/2021 a uma das Promotorias de Justiça doNúcleo das Promotorias de Justiça daCentral de
Inquéritos, para atuação conforme aResolução CNMP 174/2007.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAnº19.21.0090.0018876/2022-83(SEI-MPPI) (SIMP000104-029/2016)
ASSUNTO: Conflito de Atribuições
SUSCITANTE: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI
SUSCITADA: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI
DECISÃO EM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº35/2022
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TERESINA COM ATRIBUIÇÃO EMDIREITOS E
INTERESSES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS. INQUÉRITO CIVIL. OBJETO SUPOSTAMENTE CONTIDO EM TUTELA
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JUDICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROMOVIDA PELA 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO
PARA ATUAÇÃO NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 03 DOCONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ.CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR ATRIBUIÇÃO DA 33ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA,SUSCITADA.
1. Conflito negativo de atribuições. Suscitante: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Suscitada: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina.
2. Inquérito instaurado para apurar a acessibilidade nas avenidas Barão de Gurguéia e Miguel Rosa, nesta Capital, em razão de manifestação
apresentada por JANUÁRIA FERREIRA SOARES LIMA, relatando a dificuldade de deslocamento de seu filho ENZO RAFAEL - 13 (treze) anos
de idade, pessoa com deficiência física (cadeirante), em virtude da ausência de rampas e rebaixamento de guias nas mencionadas avenidas.
3. Objeto do Inquérito Civil nº 54/2016supostamentecontemplado na Ação Civil Pública n. 0028238-44.2008.8.18.0140, proposta anteriormente à
instauração deste procedimento extrajudicial. Ausência de prevenção da Promotoria de Justiça suscitante.
4. Necessidade de observância da Súmula nº 03 do Conselho Superior do MPPI: "Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos
preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo,
todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial".
5. Conflito conhecido e dirimido, declarando a atribuição da Promotoria de Justiça suscitante para atuar noInquérito Civil nº 54/2016(SIMP nº
000104-029/2016).

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
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4.1. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24964
Inquérito Civil Público nº 01/2020 - SIMP nº 000007-003/2020
Investigado: Hospital Prontomed (Med Imagem), Santa Maria e outros.
DECISÃO
O presente procedimento foi instaurado após manifestação encaminhada pelo CREFITO-14, que relatou o descumprimento Lei Estadual nº
7.235/2019 pelos hospitais privados situados em Teresina-PI.
Assim, instaurou-se, no âmbito da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, o Inquérito Civil nº 01/2020, tendo por fim apurar a ausência de
fisioterapeutas especialistas em fisioterapia intensiva nas UTIs de hospitais privados, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 7.235/2019.
Vale destacar que o referido diploma normativo prevê a presença de pelo menos 1 (um) profissional fisioterapeuta para cada 10 (dez) leitos,
todos os dias, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, bem como prescreve que todos os fisioterapeutas que atuem nas UTIs possuam o título
de "especialista profissional em fisioterapia intensiva", regularmente obtido e registrado no COFFITO, nos termos da Resolução n. 377/2010
desse Conselho Federal.
Ademais, somente a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu não conferiria ao profissional o direito de inscrever-se nos conselhos
profissionais como especialista ou anunciar tal título, sendo necessário o cumprimento dos requisitos e procedimentos estabelecidos pelos
Conselhos Profissionais para aquisição do título de especialista.
Conforme previsão constante no art. 2º da Lei Estadual nº. 7.235/2019, o profissional de fisioterapia deverá contar com título de especialista,
reconhecido pelo COFFITO, em Fisioterapia Intensiva (no Adulto, em Pediatria ou em Neonatologia).
Foram realizadas algumas diligências tendo por fim a instrução do procedimento. Os nosocômios investigados encaminharam manifestações e
juntaram documentações pertinentes ao caso.
Considerando a possibilidade de ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta, determinou-se a realização de audiências extrajudiciais, a ser
realizada com as partes investigadas para discutir a possibilidade de composição extrajudicial.
Assim, realizou-se audiência extrajudicial, no dia 12/07/2022, com representantes dos Hospitais Santa Maria, Prontomed (Med Imagem) e São
Pedro, também, na ocasião, se fizeram presentes os representantes do CREFITO-14. Após diversas considerações sobre o tema, a
representante do Ministério Público apresentou proposta de serem firmados Termos de Ajustamento de Conduta, onde os Hospitais se
comprometeriam a adequarem o seu quadro de profissionais ao disposto no art. 2º da Lei Estadual nº 7.235/2019 em um prazo razoável. Foi
concedido um prazo de 48h para que os nosocômios apreciassem a proposta apresentada pelo Parquet e encaminhassem manifestação.
Ato contínuo, concordando com os termos do proposto por esta 31ª Promotoria de Justiça, o representante dos hospitais já citados encaminhou
os TAC's devidamente assinados.
Os TAC's também foram encaminhados para que o CREFITO-14 também realizasse a assinatura, participando assim como compromissário dos
referidos instrumentos.
Desse modo, foram firmados os TAC's nº 02/2022, 03/2022 e 04/2022, entre o Parquet Estadual, representado por esta 31ª Promotoria de Justiça
de Teresina-PI, o CREFITO-14 e os Hospitais Med Imagem, Santa Maria e São Pedro, respectivamente, prevendo a adequação destes ao
disposto na Lei Estadual nº 7.235/2019, dentro do prazo de 04 (quatro) anos. Também foi prevista penalidade para caso de descumprimento dos
TAC's, bem como medidas de acompanhamento de seu cumprimento.
É o breve relato dos fatos e questões de interesse.
A partir da representação do CREFITO-14, que deu início ao presente procedimento, verificou-se que todos os hospitais particulares de
Teresina-PI não conseguiram se adequar ao disposto no art. 2º da Lei Estadual nº 7.235/2019.
Diversos nosocômios alegaram que o prazo exíguo para adaptação do quadro de profissionais, bem como a falta de profissionais capacitados
resultou na impossibilidade de cumprimento do referido dispositivo. Destacou-se ainda que as provas para titulação são realizadas somente a
cada dois anos, e que em razão da pandemia não foram realizadas provas no ano de 2020.
Diante dessas considerações e em virtude do posicionamento favorável do CREFITO-14, chegou-se a um consenso sobre o caso, tendo sido
firmado Termos de Ajustamento de Conduta com os hospitais investigados acima relatados.
Nos referidos instrumentos, os Hospitais Santa Maria, São Pedro e Med Imagem comprometeram-se a providenciar a adequação do seu quadro
de funcionários e/ou prestadores de serviços, de modo a garantir que todos os fisioterapeutas que atuem nas UTIs, observada a exclusividade de
atuação na unidade, possuam o título de "especialista profissional em fisioterapia intensiva", regularmente obtido e registrado no COFFITO, nos
termos da Resolução n. 377/2010 desse Conselho Federal. Previu-se ainda que, em caso de descumprimento, o nosocômio arcará com o
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração, que será revertida ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor - FPDC.
Ademais, os hospitais deverão adotar as providências pertinentes para que os Termos de Ajustamento de Conduta firmados sejam fielmente
cumpridos, devendo encaminhar relatório semestralmente prestando esclarecimentos sobre as providências adotadas.
Importante destacar, no presente caso, a Súmula 02 do CSMP/PI, que dispõe sobre a composição extrajudicial consubstanciada no Termo de
Ajustamento de Conduta, in verbis:
Súmula nº 02: O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos
preparatórios, que deverão explicitar as obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e
determinadas, quanto ao seu objeto, com cláusula penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido
acompanhamento.
Considerando, portanto, que foram firmados Termos de Ajustamento de Conduta, e que serão instaurados procedimentos extrajudiciais
próprios para acompanhamento de seu efetivo cumprimento, determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público exclusivamente
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no que se refere aos Hospitais Med Imagem (Prontomed), Santa Maria e São Pedro, uma vez que o procedimento ainda continuará
tramitando a fim de investigar o cumprimento da legislação por parte do Hospital da Unimed.
Publique-se a presente Decisão no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de que lhe seja conferida a devida publicidade e
também para os fins previstos no art. 39, § 1º, da Resolução nº 01/2008 do CPJ.
Expeça-se ofício para o representante dos Hospitais Med Imagem (Prontomed), Santa Maria e São Pedro a fim de que sejam cientificados do teor
da presente decisão.
Considerando que o procedimento tramita também em face de outros investigados e que o procedimento somente foi arquivado em relação aos
Hospitais Med Imagem (Prontomed), Santa Maria e São Pedro, remetam-se cópias dos presentes autos ao Conselho Superior do Ministério
Público, dentro do prazo de três dias contados da comprovação da efetiva cientificação dos interessados, para homologação do arquivamento,
conforme prevê o art. 9°, §1°, da Lei n. 7.347/1985.
Cumpra-se.
Teresina, 29 de julho de 2022.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça respondendo pela 31ª PJ

4.2. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24965
INQUÉRITO CIVIL Nº 000011-172/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil Público acima mencionado, instaurado a fim de apurar suposta ocorrência de
poluição sonora ocasionada em decorrência das atividades do empreendimento "METALÚRGICA CORTEAÇO", localizada na Avenida União,
n.º 2830, bairro Real Copagre, nesta Capital, cujas atividades produzem intenso ruído, principalmente nos horários de 09h às 11h e das 18h às
20h, prejudicando o labor dos trabalhadores e dos clientes do Comercial Carvalho.
Foi expedido o Ofício nº 554/2021, aos 13 de maio de 2021, ao Batalhão de Polícia Ambiental, requisitando a realização de vistoria in loco, sem
obter resposta foi expedida reiteração, por meio do ofício 1139/2021, aos 09 de novembro de 2021 e do ofício 159/2022, aos 21 de fevereiro de
2022.
Aos 12 de abril de 2022, o BPA, encaminhou o Ofício nº 70 /BPA/2022 informando que realizou vistoria no local, na data de 06 de abril de 2022,
ocasião na qual foi informada que "que os funcionários e clientes do COMERCIAL CARVALHO seriam os prejudicados durante as atividades
realizadas pelas metalúrgica, chegando ao local fomos informados pela senhora Andreia Marques CPF 029.824.093- 99 secretária do comercial
carvalho que o problema de perturbação já foi resolvido e que o senhor Francisco das chagas Ribeiro RG 943.447 SSPI gerente da metalúrgica
FERRO AÇO nos informou que essa ocorrência é antiga e que o problema já foi resolvido, que diante dos fatos constatados foi feito uma
comunicação de ocorrência policial-COP e encerrada a fiscalização."
Ausentes, portanto, as causas que ensejaram a instauração deste procedimento, tendo em vista que, conforme as informações encaminhadas
pelo BPA, observa-se que não há mais relatos de poluição sonora no local. Desse modo, torna-se imprescindível, à sua conclusão.
É o relatório.
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, 01 de Agosto de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo
INQUÉRITO CIVIL Nº 000090-172/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil que tem como objeto a apuração de eventual ocorrência de poluição ambiental e atmosférica decorrente do descarte
irregular de resíduos hospitalares pela Clínica e Maternidade Santa Fé, localizada na Rua Primeiro de Maio, Norte, nº 906, bairro Porenquanto,
nesta Capital.
Em decorrência da denúncia, houve despacho ministerial determinando a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMAM, requisitando realização de vistoria, in loco, para averiguação da veracidade da denúncia e posterior
encaminhamento de laudo circunstanciado a esta Promotoria de Justiça.
Foram expedidos os Ofícios nº 221/2019 e 272/2019 à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, requisitando a
realização de vistoria, tendo sido apresentada resposta através do Ofício nº 335/2019 informando que "... O empreendimento MATERNIDADE
SANTA FÉ, além de não estar gerenciando adequadamente seus resíduos, a Licença Ambiental de Operação estava vencida desde
20/04/2017. A equipe de vistoria procedeu com a notificação nº 713, bloco 04, dia 08/02/2019 para fins o processo de licenciamento nº 779/2017,
onde este até a presente não teve entrada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM...".
Aos 04 de maio de 2019 foi apresentada manifestação pelo empreendimento MATERNIDADE SANTA FÉ, na pessoa do Sr. Valdir Pessoa de
Brito, Diretor Presidente, informando que "... mantém contrato de prestação de serviço com as empresas Raiz Soluções em Resíduos LTDA e
Sterlix Ambiental Piauí Tratamento de Resíduos LTDA, sendo que a primeira responsável pela coleta de resíduos de serviço urbano e a
segunda responsável pela coleta de resíduos de serviço de saúde...". Encaminhou junto com a manifestação, as cópias dos contratos firmados
com as empresas supracitadas.
Foi expedido novo Ofício nº 946/2019 à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, solicitando nova vistoria, in loco,
para verificação se a poluição ambiental persiste, tendo sido respondido através do Ofício nº 112/2020, encaminhando Laudo Técnico de
Apuração de Denúncia nº 302/2019, de vistoria realizada aos 13 de Dezembro de 2019.
Após apuração inicial deste órgão ministerial sobre a demanda em questão, A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos —
SEMAM no Ofício Nº 179/2021, de 15 de fevereiro de 2021, procedeu com a lavratura do Auto de Infração n° 958/2021 em desfavor da CLÍNICA
E MATERNIDADE SANTA FÉ, pelas irregularidades ambientais pontuadas em Laudo Técnico n° 298/2020, encaminhado ao Ministério Público
do Estado do Piauí na data de 30/12/2020, através do Ofício n° 739/2020.
No auto de infração acima citado foi concedido prazo de 120 dias para o estabelecimento se adequar. Com o transcurso deste prazo este Órgão
Ministerial expediu o Ofício 955/2021, aos 09 de setembro, solicitando a fiscalização e relatório técnico da SEMAM sobre a situação atual da
Maternidade.
Aos 09 de Novembro de 2021, a SEMAM encaminhou o Ofício nº 1356/2021, acompanhado do Laudo Técnico nº 99/2021, do dia 13 de abril de
2021, no qual constatou que o estabelecimento não havia se ajustado, estando ainda em desconformidade com as legislações vigentes sobre as
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Boas Práticas no Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
Aos 16 de agosto de 2021 esta Promotoria de Justiça solicitou apoio ao CAOMA, com o auxílio da Coordenadoria de Perícias, para subsidiar a
atuação desta Promotoria de Justiça. Contudo, a Coordenadoria de Perícias informou que para realizar a vistoria solicitada seria necessário a
presença de médico sanitarista, conforme OFÍCIO - 0202795 - ASSPERENGFLORESTAL, aos 14 de março de 2022, entretanto a CPPT não
possui médico com essa qualificação no seu quadro de pessoal. Ademais, informou que todas as perícias decorrentes do Contrato n°
15/2020/FADEX, estão suspensas até ulterior deliberação do PGJ.
Assim, visando sanar o procedimento, este Órgão Ministerial realizou audiência extrajudicial aos 20 de julho de 2022, com a presença de
representantes da SEMAM, da Maternidade Santa Fé, da SEMDUH, Gevisa e do CAOMA.
Na ocasião a SEMAM informou que a primeira vistoria realizada no local, em 2020, constatou que havia naquela época algumas irregularidades
no descarte de resíduos e notificou a Maternidade para a adequação dos requisitos necessário ao licenciamento ambiental. Desse modo,
informou que a Clínica regularizou as atividades relativas à destinação de resíduos sólidos entre o período de dezembro de 2020 a abril de 2021,
atendendo os requisitos legais e, por conseguinte, foi expedida licença ambiental em 02.01.2022, com validade até 30.11.2023, tudo constando
nos autos.
Ademais, a SEMAM esclareceu na referida audiência, que na redação do ofício nº 1356/2021, de 02/11/2021, enviado em resposta à 24ª
Promotoria de Justiça essa Secretaria enviou informação incompleta, pois já havia processo de licenciamento em curso e avaliação do
cumprimento dos requisitos anteriormente registrados em relação à Maternidade. Durante a audiência extrajudicial a SEMAM reafirmou o
cumprimentos de todos os requisitos legais e que, por conseguinte, foi emitida a licença ambiental do empreendimento, anexo aos autos.
Corroborando as informações apresentadas durante a referida audiência extrajudicial, a SEMAM encaminhou o Ofício Nº 982/2022 - ATE-MPSEMAM, de 20 de julho de 2022, com as informações abaixo transcritas, que objetivam complementar as informações contidas no Ofício nº
1356/2021:
"Fora informado ao Ministério Público , através do Ofício nº 1356/2021 (enviado em 10 de novembro de 2021)que o empreendimento ainda não
havia cumprido os requisitos para obtenção de Licença Ambiental, conforme identificado em vistoria técnica realizada em 08 de abril de 2022.
Contudo, após a emissão de Laudo Técnico (Laudo nº 99/2021) o empreendimento buscou, junto ao órgão ambiental, cumprir com todas as
exigências determinadas pela Legislação, sendo: adequações ao PGRSS, Adequação de Manejo de Resíduos e documentação complementar.
Por isso, fora emitida a Licença Ambiental de Operação, através do processo SLIC nº 18155/2020, enviado em anexo. Segue também,
manifestação técnica, informando acerca das vistorias realizadas, bem como, o cumprimento de todo o trâmite do Licenciamento Ambiental pela
Clínica Santa Fé.
Ressalto que: a Clínica e Maternidade Santa Fé, opera as suas atividades regularmente, com licenciamento regular, conforme identificado
através de Licença Ambiental de Operação, com validade até 30 de novembro de 2023."
Ademais, a SEMAM encaminhou a documentação referente ao procedimento de licenciamento da Maternidade, com o cumprimento das
exigências legais para a devida expedição desta, que se encontra anexa aos autos.
É o relatório.
Assim, verifica-se que o óbice que ensejou a instauração do presente procedimento encontra-se solucionado, após as diligências e atuação
ministerial, inclusive realizadas com o apoio técnico do CAOMA.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, e alcançada a resolutividade do objeto do presente procedimento, 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, 03 de agosto de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo

4.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24966
3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
SIMP: 000022-372/2022
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba-PI REQUERIDO: A Apurar
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, através do Ofício Nº 179/2022, do Conselho Tutelar de Parnaíba-PI, datado de 25 de abril de
2022, a situação da adolescente J. C. de A. (DN: 06/11/2005), que não estaria frequentando a escola, além de estar ingerindo bebidas alcoólicas
e não possuiria residência fixa, pois tinha conflitos com sua avó materna, Sra. Rosa Maria Oliveira Costa, e com o companheiro desta, Sr. João
Batista Galeno, residentes na Rua Luís Antônio Rodrigues do Prado, Nº 2096, Bairro São Vicente de Paula, nesta cidade.
Em último despacho, determinei a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Parnaíba para que apresentasse relatório informando a atual
situação escolar da adolescente.
Em resposta, o Conselho Tutelar encaminhou relatório, através do ofício nº 246/CT/2022, de 31 de maio de 2022, informando que, no dia
24/05/2022, realizou visita domiciliar na casa da avó materna da adolescente, mas não fora encontrado ninguém na residência. Assim sendo, a
equipe do Conselho Tutelar retornou no dia seguinte.
Segundo a Sra. Rosa Maria, ela não possuía condições financeiras para manter a adolescente estudando no Instituto Federal do Piauí (IFPI),
pois teria que pagar 04 (quatro) passagens por dia. Por tal motivo, buscou matriculá-la em uma escola mais próxima, contudo, não obteve êxito.
Disse, ainda, que seu ex-companheiro saiu de casa e sua neta retornou ao convívio familiar, informando que foi registrado Boletim de Ocorrência
contra ele, solicitando medida protetiva junto a Delegacia Especializada da Mulher.
A Sra. Rosa Maria informou que conversou com o diretor do IFPI e regularizou a situação da adolescente junto a instituição. Por isso, sua neta foi
inserida no
programa de bolsa que custeia o valor das passagens e que o gestor conseguiu antecipar a quantia para que a adolescente não perdesse mais
aula.
No mais, relatou que a neta está vivendo maritalmente com outra mulher, mãe de duas crianças, mas não soube informar o nome e o endereço.
Segundo a avó, a adolescente está apresentando um comportamento temperamental diante do retorno a sua residência. Porém, conversou com
a adolescente para manter o clima "estável" entre elas.
Por fim, a Sra. Rosa Maria informou que está prosseguindo com o divórcio junto a Defensoria Pública e, atualmente, trabalha como diarista, mas
já buscou junto ao CRAS a inclusão no programa social do Auxílio Brasil.
O Conselho Tutelar orientou a avó materna para buscar o atendimento psicossocial junto ao CRAS para ela e para a neta, bem como a inclusão
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da família nos programas de fortalecimento de vínculos familiares.
É o relatório, passo a decidir.
D i a n t e
d o
e x p o s t o ,
t e n d o
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v i s t a
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r e g u l a r i z a ç ã o
d a
s i t u a ç ã o
escolardaadolescente,comoretornodamesmaaoconvíviofamiliareoafastamentodoexcompanheirodesuaavó,bemcomoarealizaçãodetodasasintervençõesnecessáriaspor parte desta Promotoria de Justiça, determino o
arquivamento do feito comestribonocapítuloI,artigo4º,incisoI,daResoluçãoN°.174/2017doCNMP.
Ademais, determino a comunicação ao Conselho Superior do Minis- tério Público do Estado do Piauí e ao Conselho Tutelar de Parnaíba-PI.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo onomedamenor.
Baixas necessárias e movimentações no SIMP. Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 07 de junho de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça
3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
SIMP: 002375-369/2022
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO: Estupro de Vulnerável
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, através do Ofício nº.321/CT/2022, oriundos do Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) e do Hospital
Estadual Dirceu Arcoverde -HEDA, a informação de suposto crime de estupro de vulnerável em desfavor da adolescente M. dos S. S. (DN:
27/07/2004), filha de Sandra Maria dos Santos Silva e Antônio Carlos da Silva, residentes na Rua Principal, nº 277, Bairro Sabiazal, nesta cidade.
Segundo o relatório, o Conselho Tutelar recebeu relatório do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, informando o abuso sexual, seguido de estupro
contra a adolescente em evidência.
Conforme relato do HEDA, a adolescente trabalha auxiliando um casal a vender pastéis, próximo à empresa Assaí Atacadista, e reside a 05
(cinco) meses no Bairro Sabiazal. Diariamente, após o expediente, o casal a deixa próximo de sua residência, tendo em vista que sai anoite do
trabalho e é um local perigoso.
A Adolescente informou que certa noite, os patrões não puderam acompanhá-la e foi embora sozinha. Durante o trajeto foi surpreendida por um
carro de cor preta, sem saber identificar a marca, momento em que saiu um rapaz e a colocou à força no veículo.
Em determinado ponto, um dos indivíduos segurou-a e passou a abusar sexualmente dela. Ao perceber que sua menstruação havia atrasado
desconfiou que poderia estar grávida. Por essa razão, fez o exame que julgou positivo, informando que não deseja ter a criança e procurou o
Hospital para realizar o aborto.
A genitora da adolescente, Sra. Sandra Maria, relatou que a filha apresentou comportamento estranho, isolando-se de todos e não frequentando
mais a escola. Disse, ainda, que Maria passava dias trancada no quarto, sem tomar banho, apresentando um quadro depressivo.
Segundo ela, a filha só relatou a situação cerca de 20 (vinte) dias após o ocorrido, afirmando que não deseja prosseguir com a gravidez, pois
segundo relatou-lhe a filha preferia morrer a ter a criança.
À vista disso, o caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar e ao CREAS para realizar o acompanhamento do caso.
O Conselho Tutelar notificou a genitora Sra. Sandra Maria dos Santos Silva para comparecer à sede do órgão. No dia 04 de julho de 2022, após
ser lido o teor do relatório, a genitora informou que não desejava "levar" (sic) a denúncia adiante, se a adolescente não estivesse grávida de 04
(quatro) meses.
No mais, informou que a adolescente não quer estudar, pois, passara por momentos difíceis e pensou até em abortar a criança, confirmando o
ocorrido e comunicando que a Marina estava realizando o pré-natal no posto de saúde.
O Conselho Tutelar a orientou sobre a importância em realizar o Boletim de Ocorrência para resguardar a integridade física e moral da
adolescente, bem como para haver investigação do caso e punição dos agressores.
A genitora da adolescente mostrou-se resistente às orientações, se opondo, inclusive, em registrar Boletim de Ocorrência. Por essa razão, foi lhe
esclarecido que, por descumprimento das orientações, seriam encaminhados os autos ao Ministério Público.
No dia 05 de julho de 2022, foi realizada visita domiciliar à adolescente. Na ocasião, M. encontrava-se apenas com sua irmã, por isso foi
requisitada a apresentação de sua certidão de nascimento e o cartão do pré-natal. A adolescente, na ausência da mãe, manifestou o desejo em
ter a criança e permanecer com ela. Entretanto, no dia anterior, na presença de sua genitora, M. se manteve calada e apenas respondia aos
questionamentos.
Saindo da residência da adolescente, a equipe do Conselho Tutelar dirigiu- se ao posto de saúde informado como aquele em que é realizado o
acompanhamento prénatal. A enfermeira chefe da unidade, Sra. Mércia, relatou que não tinha conhecimento da situação de M., mas que iria acompanhá-la e prestaria
informações para o órgão.
Do mesmo modo, a equipe técnica encaminhou o caso para acompanhamento por parte do CRAS - Alto Santa Maria para realizar a inscrição da
adolescente no projeto adequado no órgão e acompanhamento psicossocial.
Diante disso, o Conselho sugeriu a adoção de medidas cabíveis, em caráter de urgência, visto que a genitora da adolescente se nega a seguir as
orientações do órgão.
Em despacho anterior determinei a instauração da presente Notícia de Fato para a situação, bem como, que fosse expedido ofício ao Conselho
Tutelar de Parnaíba- PI para que produzisse um novo relatório situacional informando se a genitora registrou o Boletim de Ocorrência sobre o
caso, ademais, que o Conselho Tutelar informasse se a adolescente havia sido inscrita nos projetos sociais do CRAS - Alto Santa Maria e se
estaria sendo realizado o acompanhamento psicossocial da mesma por parte do CREAS desta cidade.
Em resposta, o Conselho Tutelar de Parnaíba-PI enviou relatório situacional informando que fora realizada visita domiciliar à adolescente, no dia
21 de julho de 2022, às 17h25min.
Na oportunidade, se encontrou a Sra. Sandra em casa, e foi perguntado à mesma como estava M. e se o CRAS tinha visitado sua casa. Segundo
ela, a filha estava bem e o CRAS havia realizado a visita, mas quando foi perguntado se tinha registrado um Boletim de Ocorrência sobre o caso
com sua filha, com tom ríspido, reafirmou o que havia dito ao Conselho Tutelar, ou seja, que não iria registrar nenhum Boletim de Ocorrência.
A respeito do acompanhamento psicossocial por parte do CREAS, o citado órgão comunicou que já está sendo agendada a aplicação da medida.
Cumpre destacar que M. dos S. S. completou 18 anos no dia 27 de julho
de 2022.
É o relatório, passo a decidir.
Diantedoexposto,tendoemvistaqueM.dosS.S.completou18anos
no dia 27 de julho de 2022, e tendo em vista a realização de todas as intervenções
necessárias por parte desta Promotoria de Justiça, determino o arquivamento dofeito com estribo no capítulo I, artigo 4º, inciso I,da
Resolução N°. 174/2017 doCNMP.
Ademais, determino a comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Conselho Tutelar de Parnaíba-PI.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI.Baixas necessárias e movimentações no SIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 28 de julho de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
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Promotor de Justiça

4.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24967
PORTARIA Nº 38/2022
(ProcedimentoAdministrativonº37/2022) SIMPnº000432-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDOo Auto de Prisão em Flagrante 6603/2022, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 080171632.2022.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a
possível prática do crime previsto no art. 306, §2º do CTB, figurando como autor NEUTRO
MARCOS DA SILVA PINTO, brasileiro, nascido em 08/09/1990, inscrito no CPF nº 048.143.193- 47, filho de Francisca Ferreira da Silva,
residente e domiciliado na Rua Vereador Francisco Lustosa de Castro, nº 330, bairro Morro da Onça, Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 37/2022, SIMP
000432-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0801716-32.2022.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça, IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFACIO, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0801716- 32.2022.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃO DEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA 39/2022
PIC- PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por seu Presentante Legal, que abaixo subscreve, no desempenho das atribuições conferidas
art. 127, caput, e 129, II e VII, da Constituição Federal, bem como na Resolução CNMP n.º 181/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei (art. 129,
CF/88);
CONSIDERANDO o conteúdo da Resolução nº 181/2017, alterada pela Resolução nº 183/2018, do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP, que disciplina a investigação criminal procedida pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO que o procedimento investigatório criminal é instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo
membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública,
servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal (art. 1º,Resolução n.º 181/2018, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP);
CONSIDERANDO que o procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de
suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal, por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante provocação (art.3º,
Resolução n.º 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP);
CONSIDERANDO que tais fatos dizem respeito a prática de crime de deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional;
CONSIDERANDO que tal conduta é tipificada no artigo 168-A do Código Penal, tendo pena de reclusão de dois a cinco anos e multa merecendo,
portanto, averiguação;
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CONSIDERANDO que o autor de tais condutas diz respeito ao agente público FRANCSICO ANTONIO DE SOUSA FILHO, na época gestor do
município de Esperantina-PI, durante os anos de 2010-2013;
CONSIDERANDO a necessidade de maiores esclarecimentos acerca da citada irregularidade, que, em tese, constitui crime;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL para completa elucidação dos fatos noticiados a esta
Promotoria de Justiça, bem como através de depoimentos, certidões, perícias e demais diligências, como finalidade apurar a ocorrência de
infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal.
DETERMINANDO, desde logo, o seguinte:
Nomear a Assessora Ministerial Iolanda de Castelo Branco Bonifácio como escrevente deste Procedimento Investigatório Criminal;
A autuação da presente Portaria, registrando-se no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio;
A remessa de cópia desta Portaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à Presidência do Conselho Superior do Ministério Público do Piauí, à
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Piauí, e à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, para
conhecimento;
A publicação da portaria de instauração no Diário Eletrônico do Mistério Público do Estado do Piauí;
A juntada de cópia integral do PIC 02/2018, que tramita no sistema SIMP sob o nº 000059-160/2018;
A expedição de ofício ao juízo competente, solicitando a remessa dos autos de nº 0002643-75.2015.8.18.0050, para fins de extração de cópia a
título de prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, aptas a embasar o PIC.
Autue-se, registre-se, publique-se, cumpra-se. Esperantina (PI), 02 de agosto de 2022.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior Promotor de Justiça Titular da 01ª PJ de Esperantina-PI
PORTARIA 40/2022
PIC- PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por seu Presentante Legal, que abaixo subscreve, no desempenho das atribuições conferidas
art. 127, caput, e 129, II e VII, da Constituição Federal, bem como na Resolução CNMP n.º 181/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei (art. 129,
CF/88);
CONSIDERANDO o conteúdo da Resolução nº 181/2017, alterada pela Resolução nº 183/2018, do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP, que disciplina a investigação criminal procedida pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO que o procedimento investigatório criminal é instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo
membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública,
servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal (art. 1º,Resolução n.º 181/2018, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP);
CONSIDERANDO que o procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de
suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal, por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante provocação (art.3º,
Resolução n.º 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP);
CONSIDERANDO que tais fatos dizem respeito a prática de crime de deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional;
CONSIDERANDO que tal conduta é tipificada no artigo 168-A do Código Penal, tendo pena de reclusão de dois a cinco anos e multa merecendo,
portanto, averiguação;
CONSIDERANDO que o autor de tais condutas diz respeito ao agente público LOURIVAL BEZERRA FREITAS, na época gestor do município de
Esperantina-PI, durante os anos de 2014-2015;
CONSIDERANDO a necessidade de maiores esclarecimentos acerca da citada irregularidade, que, em tese, constitui crime;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL para completa elucidação dos fatos noticiados a esta
Promotoria de Justiça, bem como através de depoimentos, certidões, perícias e demais diligências, como finalidade apurar a ocorrência de
infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal.
DETERMINANDO, desde logo, o seguinte:
Nomear a Assessora Ministerial Iolanda de Castelo Branco Bonifácio como escrevente deste Procedimento Investigatório Criminal;
A autuação da presente Portaria, registrando-se no sistema eletrônico (SIMP) e em livro próprio;
A remessa de cópia desta Portaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à Presidência do Conselho Superior do Ministério Público do Piauí, à
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Piauí, e à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, para
conhecimento;
A publicação da portaria de instauração no Diário Eletrônico do Mistério Público do Estado do Piauí;
A juntada de cópia integral do PIC 02/2018, que tramita no sistema SIMP sob o nº 000059-160/2018;
A expedição de ofício ao juízo competente, solicitando a remessa dos autos de nº 0002643-75.2015.8.18.0050, para fins de extração de cópia a
título de prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, aptas a embasar o PIC.
Autue-se, registre-se, publique-se, cumpra-se. Esperantina (PI), 02 de agosto de 2022.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior Promotor de Justiça Titular da 01ª PJ de Esperantina-PI
PORTARIA Nº 41/2022
(ProcedimentoAdministrativonº38/2022) SIMPnº000433-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDOo Auto de Prisão em Flagrante 1947/2020, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000020078.2020.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a
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possível prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/2003, figurando como autor
DIOMAR BATISTA DE SOUSA, brasileiro, RG nº 2.905.887 SSP-PI, inscrito no CPF nº 035.767.623-88, filho de Dina Gomes do Nascimento,
residente e domiciliado na Rua Campo de Aviação, s/n, bairro Santa Luzia, Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 38/2022, SIMP
000433-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000200-78.2020.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça, IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFACIO, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0000200- 78.2020.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 42/2022
(ProcedimentoAdministrativonº39/2022) SIMPnº000434-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDOo Auto de Prisão em Flagrante 2943/2022, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 080069266.2022.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a
possível prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, figurando como autor MIKAEL DA
SILVA COSTA, brasileiro, nascido em 27/06/1997, RG nº 4.265.308 SSP-PI, inscrito no CPF nº 083.383.993-45, filho de Maria Pereira da Silva,
residente e domiciliado na Rua Jaime Pinheiro Brasil, nº 295, bairro Chapadinha Norte, Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 39/2022, SIMP
000434-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0800692-66.2022.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça, IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFACIO, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0800692- 66.2022.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
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AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 43/2022
(ProcedimentoAdministrativonº40/2022) SIMPnº000435-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDOo Auto de Prisão em Flagrante 8549/2020, da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 080130472.2020.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a
possível prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, figurando como autor JOSE DE
JESUS FERREIRA SILVA, brasileiro, RG nº 3.377.425 SSP-PI, inscrito no CPF nº 062.375.773- 78, filho de Rosa Vieira da Silva, residente e
domiciliado na Rua Avelino Melo, nº 194, bairro Nova Esperança, Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 40/2022, SIMP
000435-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0801304-72.2020.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça, IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFACIO, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0801304- 72.2020.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃODEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina

4.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24968
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITOCIVIL(IC)nº069/2017-000330-063/2015SIMP000330-063/2015
Trata-se de Inquérito Civil Público (IC) instaurado de ofício, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior (3ª PJCM), com o fim de se
apurar possível irregularidade em processo de inexigibilidade de licitação nº 0001.000.03316/2015-1, no Município de Campo Maior, realizado no
ano de 2015, por meio do qual teria a municipalidade admitido contratação direta e temporária de terceiros para serviços permanentes.
Requisitado ao Prefeito do Município de Campo Maior cópia integral do processo de inexigibilidade em lume, nada foi informado (ID: 30481727).
Ainda, requisitado ao Município cópia das leis municipais vigentes que criam cargos públicos e dos respectivos decretos que estipula as funções
inerentes aos mesmos, foram juntados documentos (ID: 30481727 ).
Pesquisa em sistema SAGRES/TCE (ID: 30481727).
Procedimento arquivado em outubro de 2019, sob o fundamento de que nenhuma das pessoas físicas ou jurídicas participantes do processo de
inexigibili- dade de licitação mantêm relações irregulares com o Município de Campo Maior/PI, conforme pesquisa SAGRES/TCE (ID 2418697).
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Encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para homologação de arquivamento, a relatora votou pela não homologação
por vislum- brar diligências pendentes de cumprimento para a conclusão do feito (ID: 31547084).
O CSMP, por unanimidade, não homologou a promoção de arqui- vamento, tendo em vista a necessidade de se reiterar os ofícios enviados ao
Prefeito de Campo Maior/PI, solicitando cópia dos documentos, sob pena de oferecimento de denúncia para a responsabilização do gestor pelo
crime insculpido no art. 10 da Lei de Ação Civil Pública ( ID: 31882740).
A 3ª PJCM determinou a remessa do feito ao D. CSMP/PI para a pro- vidência legal administrativa imposta, uma vez que resta encerrada a
atuação do sig - natário no caso (ID: 33779463).
Este agente ministerial foi designado para atuar no feito, conforme Porta- ria PGJ/PI Nº 3019/2021 (ID: 34179578).
Requisitado para enviar cópia integral do processo administrativo n.º 0001.000.03316/2015-1, bem como de eventuais contratos firmados em
razão do credenciamento público decorrente, o Prefeito do Município de Campo Maior alegou que houve recusa da gestão anterior em atender as
solicitações feitas, afirmando que não foi possível localizar o contrato requisitado (ID: 53134952).
É o relato do essencial.
DASCONSIDERAÇÕESINICIAIS
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Assim, dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada NF, PP e IC
instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a possibilidade
de continuidade de tramitação deles, ante a ocorrência de prescrição ou não; entre outros atos, para verificação da necessidade de
prosseguimento e atualização do SIMP.
É certo que, bem ou mal, as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92 (LIA) dão ensejo a uma "nova"LIA, ou melhor, a
um novo re- gime jurídico de responsabilização por improbidade administrativa, o que inevitavelmente demandará a correta compreensão e
aplicação imediata da nova LIA aos "procedimentospendentes" (tempus regit actum), em curso, sem prejuízo de pertinente discussão em relação à retroatividade benigna, ou não, quanto aos "processospendentes".
A primeira e mais singular alteração por ela levada a efeito consiste na ne- cessidade de comprovação do dolo específico do agente para fins de
responsabilização por atos de improbidade administrativa - orientação que permeia todo o texto da lei.
A nova Lei de Improbidade Administrativa usa a figura do dolo específico - na contramão do requisito do dolo genérico admitido pelo STJ-, de
sorte que o posiciona - mento dos tribunais acerca da interpretação desse dispositivo será, em particular, funda- mental para trazer maior
previsibilidade - i.e., segurança jurídica - na configuração dos atos lesivos sob a ótica da nova Lei de Improbidade (NLIA).
Outrora, sabia-se que a presença de dolo para fins de responsabilização já vinha sendo prevista na jurisprudência, sobretudo do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), que passou a exigir o dolo genérico (in re ipsa) para comprovação de atos de improbidade,
não acolhendo, em alguns casos, entendimento de tribunais inferiores que admitiam a de- monstração de culpa grave para a configuração da
conduta improbada.
É cediço que o novo texto legal apresenta, ainda, diversas outras modifica- ções importantes no que concerne aos requisitos para configuração
de atos de improbida- de, pois, por exemplo, doravante, consideram-se atos de improbidade administrativa so-mente as condutas
tipificadas no rol taxativo dos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbida-de Administrativa, outra tida como uma lista exemplificativa de
condutas. De sorte que atos que violem, em abstrato, os princípios da Administração Pública não são mais considerados,necessariamente,comoatosdeimprobidade.
No caso de que se cogita, à luz da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Ad-ministrativa-LIA), sem as alterações introduzidas pela Lei n.
14.230/2021,
acaso
fosse
confirmada
a(s)
CONDUTA(s)emanálise,PODER-SEIACARACTERIZARPRÁTICADEATODEIMPROBIDADETIPIFICADONOART.10,VIII,E11,CAPUT,TODOSDAANTIGALIA, pois, à
primeira vista, ter-se-ia a ofensa aos princípios da Administração Pública, como o da legali- dade, especialmente aos artigos 25, inciso II,
combinado com o artigo 13, incisos III ou V (conforme o caso), ambos da Lei nº 8.666/93.
Seja como for, doravante, devem-se analisar as condutas tidas como ím-probassobaóticadasalteraçõesadvindasdaLei14.230/2021, que
trouxe profundas alte- rações à Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sobretudo quanto à tipicidade dos artigos 9º, 10 e 11 da nova
norma, e sua retroatividade às condutas praticadas anteri- ormente.
Vejamos:
DA NOVEL COMPREENSÃO DA LEI N. 8.429/92 COM ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI N. 14.230/21 - RETROATIVIDADE DA NORMA,
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI NOVA (TEMPUS REGIT ACTUM) E REFLEXOS NA ALTERAÇÃO DA TIPICIDADE MESMA DO ATO DE
IMPROBI- DADE ADMINISTRATIVA
Importa tecer mais algumas considerações sobre a edição da Lei nº 14.230, que foi publicada em 26.10.2021, alterando diversos preceitos da Lei
nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa.
A maior parte das alterações introduz no diploma legal normas mais benéficas ao requerido/réu em procedimentos que apuram atos de
improbidade, a exemplo da abolição de alguns tipos, mitigações de sanções e redução de prazos prescricionais.
A nosso sentir, é possível inferir que a nova regulação da matériaem exa-me (prescrição etc.) deve alcançar imediatamente os
PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓ-RIOS EM CURSO, quer quanto a fatos ocorridos posteriormente à aprovação da Lei n. 14.230/2021 ("nova
LIA"/NLIA), publicada em 25/10/2021 -, quer no que se refere a fatos ocorridos antes da vigência da NLIA , vigente, válida e eficaz, por força do
seu efeito imedi- ato e geral (LINDB, art. 6º), quer também para beneficiar investigado, considerando que a NLIA se rege pelos princípios do
direito administrativo sancionador:
"Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade adminis- trativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio públi- co e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230,
de 2021)
§ 4º Aplicam-seaosistemadaimprobidadedisciplinadonestaLeios prin-cípiosconstitucionaisdodireitoadministrativosancionador."
Nesse mesmo sentido, foi a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.153.083/MT, sob relatoria do
ministro Sérgio Kukina, da 1ª Turma:
"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MUL- TA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS
BENÉFICA. POSSIBILI- DADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREI- TO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
O artigo 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade deretroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo
consti-tucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a leimaisbenéficaretroage. Precedente.
Afastado o fundamento da aplicação analógica do artigo 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no artigo 538,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso especial parcial- mente provido".
Enquanto espécie do direito punitivo, o certo é que o Direito Administrati- vo Sancionador é destinatário da "retroatividade" ou "eficácia imediata"
mais benéfica especialmente quanto aos PROCEDIMENTOS EM CURSO, razão pela qual novas leis que li- mitam a atividade repressora do
Estado devem ter aplicação imediata, bem como devem retroagir a todos os procedimentos em andamento.
Os princípios gerais devem orientar a aplicação do direito de forma horizontal, em suas diversas searas. Se a própria Constituição assegura a
retroatividade da lei mais benéfica no Direito Penal - ramo mais rigoroso do ordenamento jurídico -, não é razoável limitá-la e deixar de aplicá-la
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quanto aos instrumentos de persecução por atos de improbidade, os quais se também encartam no Direito Sancionador, especialmente no que
toca aos procedimentospendentes.
O E. STJ, a propósito, já adotou o critério da retroatividade da norma mais benéfica em âmbito diverso do Direito Penal. Leia-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
[...] [...] II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre
03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e),
quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III - Tratando-se de
diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal
mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.
Precedente. [...] VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)
Do corpo do acórdão, por relevante, transcreve-se:
[...] a retroação da lei mais benéfica é um princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal. Quando uma lei é alterada,
significa que o Direito está aperfeiçoando-se, evoluindo, em busca de soluções mais próximas do pensamento e anseios da sociedade. Desse
modo, se a lei superveniente deixa de considerar como infração um fato anteriormente assim considerado, ou minimiza uma sanção aplicada a
uma conduta infracional já prevista, entendo que tal norma deva retroagir para beneficiar o infrator. Constato, portanto, ser possível extrair do art.
5º, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no
caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a
retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa.
Em resumo, enquanto "procedimento pendente", a investigação apura irregularidade em processo de inexigibilidade de licitação nº
0001.000.03316/2015-1, no Município de Campo Maior, realizado no ano de 2015, por meio do qual teria a municipalidade admitido contratação
direta e temporária de terceiros para serviços permanentes, que se passa a analisá-los já sob a nova ótica e efeito imediato da Lei de
Improbidade Administrativa (NLIA), COMALTERAÇÕESADVINDASDALEIN.14.230/21.
Da inexistência de tipicidade formal de ato de improbidade administrativa que ofenda princípios da Administração Pública (NLIA, arts. 10, VIII, e
11, caput)
Apuram-se, no presente caso, condutas antes tipificadas nos artigos 10, VIII (frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo ou
dispensá-los indevidamente), e 11, caput, da LIA, supostamente ímprobas, consistentesnasirregularidades emprocessodeinexigibilidade
delicitaçãonº 0001.000.03316/2015-1,no Município de Campo Maior, realizado no ano de 2015, por meio do qual teria
amunicipalidadeadmitidocontrataçãodiretaetemporáriadeterceirosparaserviçospermanentes.
Vejamos:
Com o advento da Lei n. 14.230/2021, não mais caracteriza ato de improbidade administrativa conduta, pura e simplesmente, tipificada no
caput, do art. 11 da NLIA, como ocorria no presente caso.
Isso porque somente caracterizará improbidade tipificada no art. 11 se E TÃO SOMENTE se prevista em um dos incisos do artigo 11.
O
artigo11da
NLIA
deixa
de
ser
tipo
aberto,de
rol
exemplificativo,passandoseaelencarroltaxativodetipicidade,todoeleexpressoemseusincisos:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizadapor uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº
14.230, de 2021) (grifo nosso):
Como a presente investigação versava sobre conduta tipificada no art. 11, caput, da antiga LIA, sendo que atualmente esse fato, por si, não mais
representa improbidade administrativa com o advento da "nova" Lei de Improbidade Administrativa (NLIA), por atipicidade formal, fácil concluir
que o arquivamento do IC quanto à possívelimprobidadegenérica,entãofundadatãosomentenoCAPUTda"antiga"LIA,émedida
que se impõe, com fulcro no art. 10 da Res. n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Da ausência de justa causa para configuração de ato de improbidadeadministrativa que cause lesão ao Erário (NLIA, art. 10, VIII) e da
ine-xistência de imputação de débito pelo TCE/PI, tampouco da indicaçãodedanoaoerário pelaDFAM/TCE/PI(CSMP/PI,SÚMULAN.05)
Por igual, o caso vertente não mais se consubstancia em improbidade administrativa insculpida no artigo 10, VIII, da NLIA, a nosso sentir.
Senão, vejamos.
Antes do advento da Lei n. 14.230/2021 (NLIA), admitia-se a configuração do ato de improbidade administrativa insertos no art. 10 da LIA
("antiga" Lei de Improbidade Administrativa), com dolo genérico (voluntariedade do agente) e dano presumido (dano in re ipsa), de acordo com
jurisprudência do STJ, bastando-se a comprovação da voluntariedade do agente em praticar a conduta ilícita, no caso realizar despesas sem
licitação formal.
Contudo, com o advento do novel art. 1º, §§2º, 3º, e 8º, e art. 11, §§1º e 2º, todos acrescidos pela NLIA, somente cometerá improbidade
administrativa quem o praticar com VOLUNTARIEDADE para a prática da conduta; DOLO ESPECÍFICO DO ILÍCITO, que é a vontade livre e
c o n s c i e n t e
d e
a l c a n ç a r
o
r e s u l t a d o
i l í c i t o ;
e
o
F I M
D E
OBTERPROVEITOOUBENEFÍCIOINDEVIDOPARASIOUPARAOUTRAPESSOAOUENTIDADE.
Além disso, para a configuração do ato de improbidade administrativa do art. 10, é necessário restar comprovado que houve
LESÃOAOERÁRIOQUEENSEJE,EFETIVAECOMPROVADAMENTE,PERDAPATRIMONIAL,DESVIO,APROPRIAÇÃO,
MALBARATAMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS, não mais se admitindo "dano presumido".
De sorte que, pela nova sistemática legal, a demanda inicial da ação de im- probidade administrativa (AIA) deve atentar para os seguintes
requisitos: (i) Individualiza- ção da conduta do demando(a)(s); (ii) conjunto probatório mínimo que demonstre a ocor- rência das hipóteses dos
arts. 9º a 11 da NLIA; (iii) fortes indícios que indiquem a autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (iv) documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo específico imputado.
Assim sendo, se o Órgão Acusador perceber que, no exame da subsunção jurídica ao novo conceito legal de improbidade administrativa,
inexistem elementos nos au- tos que permitam ao julgador se convencer da ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 14.230/2021
("nova LIA"/NLIA) e de sua autoria (NLIA, art. 17, §6º, I), se o Parquet notar a inadequação mesma do procedimento ou da via eleita, ante a ausência de in- dícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo
específico imputado (NLIA, art. 17, §6º, II) ou mesmo a ausência das condições de admissibilidade ou prosseguimento de futura ação de
improbidade (a exemplo da prescrição), a nosso sentir, deverá proceder ao (a) ar-quivamento dos procedimentos em curso ou (b) pedir,
se já tramitando judicialmente,caso a caso, à luz das regras e princípios de direito intertemporal, a rejeição mesma
doprocessamento/prosseguibilidadedofeito(art.17, §6ºB).
No caso vertente, aplicando-se imediatamente a Lei n. 14.230/21 aosprocedimentos em curso, NÃO restou configurada a EFETIVA E
COMPROVADA LESÃO AOERÁRIO, não mais caracterizando, portanto, ato de improbidade administrativa. Isso porque,
aDivisãodeFiscalizaçãodaAdministraçãoMunicipal(DFAM),oMinistérioPúblico de Contas (MPC) e o Pleno do Tribunal de Contas do
Estado do Piauí (TCE/PI), nosautos TC 005375/2015 e do Acórdão nº 105/2022- SSC,não indicaram ou imputaram débito - diga-se, dano ao
erário - ao gestor ou a qualquer outro servidor envolvido, de sorte que é lícito concluir que INEXISTIU QUALQUER DANO AO ERÁRIO, não se
fazendoNECESSÁRIAQUALQUERAÇÃOJUDICIALDERESSARCIMENTOAOERÁRIOASERPROPOSTAPELOMPESTADUAL, com fulcro na
SÚMULAn.05 doCSMP/PI1:
SÚMULA Nº 05 DO CSMP/PI:
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ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBI- DADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE)
Instaurado inquérito civil ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio de procedimento de contas pelo TCE/PI ao MP-PI, e promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica dispensado de adotar medidas ressarcitó- rias quando não identificado dano ao erário pelos relatórios técnicos
defi- nitivos (após o contraditório do gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou DFAE (Diretoria de Fiscalização
da Admi- nistração Estadual) do TCE/PI.
Em suma, levando-se em consideração que, à luz da Lei nº 14.230/2021 ("nova LIA"/NLIA), inexistem elementos nos autos que permitam ao
julgador se convencer da ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da NLIA, ÀMÍNGUADETIPICIDADEFORMAL, tendo em vista a NULA
probabilidade de se aferir o DANO AO ERÁRIO em razão da AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE dos fatos apurados,
PORNÃOTERHAVIDO
INDICAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO (DANO AO ERÁRIO), e considerando a ausência de ato de improbidade administrativa, pelos demais
fundamentos jurídicos delineados acima, o ARQUIVAMENTO do presente IC é medida que se impõe, forte também na SÚMULA n.05 do
CSMP/PI.
1
DAS CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
À vista do exposto, não havendo mais, diante dos fatos ora apreciados, providência judicial ou extrajudicial a ser adotada, CHAMO O FEITO À
ORDEM, PARA, ÀFALTA DE TIPICIDADE FORMAL e À LUZ DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 05 DO CSMP/PI,
PROCEDERAOARQUIVAMENTODOPRESENTEINQUÉRITOCIVILPÚBLICO(IC),COMREMESSADOSAUTOSAOCONSELHOSUPERIORDOMI
NISTÉRIOPÚBLICO(CSMP/PI),
considerando que a DFAM,oMPdeContaseoPlenodoTCE/PI,nosautosTC005375/2015 e do Acórdão nº 105/2022- SSC, não indicaram
desfalque ao patrimônio público, tampouco houve imputação de débito, com supedâneo no art. 10 da Res. 23/2007 do CNMP.
Pelas mesmas razões jurídicas, DEIXO DE DETERMINAR A INSTAURAÇÃODE NOVO IC para possível ressarcimento ao erário em virtude do
E. TCE/PI não ter indicado imputação de débito (dano ao erário) quanto a esta irregularidade, bem como, por perda superveniente do objeto, não
se vislumbrando a subsunção de conduta ímproba sob a égide da NLIA, inexistindo indícios ou prova de efetivo dano ao ERÁRIO, ABSTEMONOS DEDETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE NOVO IC para apurar a ilegalidade dos contratos em questão, com vistas à possível busca do
reconhecimento de suas nulidades perante o Poder Judiciário, no exercício da defesa do patrimônio público, em virtude dos contratos
teremsidoexecutados,nãoestandomais, por isso,vigentes.
A titulo de providências finais,DETERMINO:
A JUNTADA ao SIMP, em PDF, de cópias integrais dos autos do procedi- mento em epígrafe, inclusive de partes substanciais dos autos TC
005375/2015 (Relatório do Contraditório da DFAM, Parecer do MPC e decisão do Pleno do TCPE/PI) e do inteiro teor do Acórdão n. nº 105/2022;
A PUBLICAÇÃO da decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI).
Cumpra-se com urgência.
Campo Maior - PI, datado e assinado digitalmente.
MÁRCIA AIDA DE LIMA SILVA
Promotora da Justiça
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL Nº 34/2019SIMPNº 000114-063/2019
ASSUNTO:VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
RESUMO:ATODEIMPROBIDADEADMINISTRATIVAPORACUMULAÇÃODE03(TRÊS)CARGOSPÚBLICOSPORROSÉLIAGALVÃOPEREIRA
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ REQUERIDO(A)(S): ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA
Trata-se de Inquérito Público Civil (IC) instaurado, no dia 23 de setembro de 2019, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior (3ª
PJCM), com o fito de colher elementos de veracidade e comprovação de suposta acumulação ilegal de cargos públicos por parte de ROSÉLIA
GALVÃO PEREIRA, por exercer simultaneamente os cargos de professora do Município de Nossa Senhora de Nazaré, professora do Muni- cípio
de Campo Maior e professora do Estado do Piauí.
Foi juntada, nos autos, cópia do Procedimento Administrativo (PA) para Termo de Ajustamento de Conduta - PATAC Nº 016/2019, SIMP Nº
000035-063/2019 (ID: 30113620 e ID: 30113620).
No despacho inicial, ID: 30160460, foram determinadas as seguintes diligências: 1. Com cópia do relatório de páginas 57/61 do arquivo
"Digitalização 1", bem como das páginas 103/105 do mesmo arquivo, solicite-se informações sobre os fatos em tela, a saber, acúmulo de 03
cargos públicos (professora de Nossa Senhora de Nazaré, professora de Campo Maior e professora do Estado do Piauí) por ROSELIA GALVÃO
PEREIRA, ao Município de Nossa Senhora de Nazaré e ao Município de Campo Maior, por seus prefeitos municipais, bem como ao Estado do
Piauí e à noticiada; 2. Remeta-se cópia inte- gral ao TCE/PI, para conhecimento e providências que entender cabíveis.
Foram expedidos os seguintes ofícios: 1. Ofício nº 1274/2019.115-063/2019, Solicitação de informações ao Procurador-Geral do Estado do Piauí;
Ofício nº 1268/2019.115-063/2019, Solicitação de informações ao Prefeito do Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI; 3. Ofício nº
1270/2019.114-063/2019, Solicitação de informações ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí; 4. Ofício nº 1267/2019.114063/2019, Solicitação de informações ao Prefeito Municipal de Campo Maior; 5. Ofício nº 1269/2019.114-063/2019, Solicitação de informações ao
Sra. Rosélia Galvão Pereira.
Foi determinada a prorrogação de prazo da NF que deu origem a este IC (ID: 30264078).
No ID: 30322068, observa-se a defesa prévia da requerida, feita ainda quando este feito era NF. Ela encaminhou Declaração, destinada à
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Nazaré e relacionada ao Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 020-07-2019, onde declarou que
era servidora pública do Estado do Piauí e dos Municípios de Nossa Senhora de Nazaré e Campo Maior, e, segundo ela, tal fato não configuraria
situação de acúmulo de cargos públicos, visto que, partindo da regra geral, a hora-aula dos professores contabiliza 50 (cinquenta) minutos e de
acordo com o quadro de horário, apresentado em anexo, na forma de declarações devidamente assinadas pelos órgãos competentes, ficando
comprovado que há entre eles compatibilidade de horários, devendo levar em consideração as devidas reduções de carga horária por tempo de
serviço.
Anexos estão uma Declaração da Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré constatando que a requerida exercia o cargo
de diretora da Escola Municipal Mariinha Andrade e Silva, em regime de 40h semanais, com carga horária reduzida em 10% (dez por cento);
Declaração da Escola Municipal Prof. Mariema Paz, localizada em Campo Maior, onde a diretoria da escola afirma que ela tinha uma carga
horária de 20hs semanais, mas ministrava apenas 6h aulas; Uma declaração da Escola Municipal Dr. Nonato Ibiapina, localizada em Campo
Maior, onde a direção afirma que a requerida era lotada com 20 horas/aula, mas exercia uma carga horária de 6h aulas; uma declaração da
Unidade Escolar Dr. José Ribamar Lopes, escola estadual, na qual a direção afirma que a requerida era lotada com 40 horas, mas, por ter
redução máxima de carga horária por tempo de serviço, minis- trava apenas 15 horas/aula (ID: 30322068).
Na Portaria de instauração (ID: 30433968), foram determinadas as seguin- tes diligências: b) Junte-se cópia do Estatuto do Servidor do Município
de Campo Maior e de Nossa Senhora de Nazaré, bem como do Estado do Piauí; c) Solicite-se ao Município de Campo Maior, de Nossa Senhora
de Nazaré e ao Estado do Piauí, por suas Secretarias de Educação, informações sobre instauração de PAD cuja matéria diga respeito à
acumulação irregular de cargos públicos pela pessoa de ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA;
Ainda, solicite-se ao Município de Campo Maior, de Nossa Senhora de Nazaré e ao Estado do Piauí, por suas Secretarias de Administração,
cópia do termo de posse de ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA, bem como cópia de eventual declaração de acumulação ou não acumulação de
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cargos públicos; e) Notifique-se a pessoa de ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA para, querendo, apresentar manifestação sobre os fatos tratados em
portaria, bem como sobre interesse em discutir eventual Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.
Foram juntados aos autos:
Estatuto dos Servidores do Município de Campo Maior/PI (ID:30810411);
Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí (ID: 30827413).
A Secretaria Municipal de Administração e Previdência de Campo Maior/PI apresentou resposta ao Ofício ministerial n° 2244/2019, a partir da
qual informou que não encontrou, na pasta da reclamada, a Declaração de Não Acumulação de Cargos e encaminhou documentos relacionados
à Sra. Rosélia Galvão Pereira, a saber: Ato de Nomeação, Termo de Compromisso e Posse e Declaração de Disponibili- dade de Horário (ID:
30899794).
A Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior/PI, apresentou resposta ao Ofício nº 2236/2019, onde pontuou que Rosélia Galvão
Pereiraera professora efetiva, lotada na Escola Municipal Dr. Nonato Ibiapina, bem comoencaminhouocomprovantedoProtocolodeSolicitaçãodeExoneraçãode Cargo junto àPrefeituraMunicipaldeCampoMaior-PI(ID:30932098).
Fora juntada resposta da Secretaria de Estado da Administração e Previdência, referente ao Ofício n° 2249/2019 (ID: 30946528 e ID: 30946529).
O órgão encaminhou cópia integral do processo nº AA.002.1.008874/17-10, instaurado para apurar a suposta acumulação de cargos pela
professora investigada, e no qual constam as informações funcionais dela.
A Secretaria Municipal de Educação de N. S. de Nazaré/PI encaminhou resposta referente ao Ofício nº 2239/2019 (ID: 30970612), em cujo anexo
existe uma declaração onde é informado que a Sra. Rosélia Galvão Pereira exercia suas atividades na Escola Municipal Professora Mariinha
Andrade e Silva, como gestora escolar, sendo que possuía carga horária de 40h/s reduzida em 10%, por tempo de serviço, como previsto no
Plano de Carreira, Cargos, Vencimentos e Remunera- ção dos Profissionais do Magistério do Município de Nossa Senhora de Nazaré, Lei nº
90/2011.
ASecretariaMunicipaldeAdministraçãodeNossaSenhorade Na-zaré/PI,atendendo aoOfício nº2247/2019,encaminhou o Termo dePosseda
r e c l a - m a d a e s a l i e n t o u q u e n ã o h a v i a D e c l a r a ç ã o d e
A c u m u l a ç ã o
d e
c a r g o s
públicosdelaequeelapediuexoneraçãodocargodeprofessorexercidono Município deCampo Maior(ID:30997497).
Rosélia Galvão Pereira, atendendo ao Ofício nº 212/2020, manifestou- se nos seguintes termos (ID: 31020648):
Em atenção à notificação para, querendo, apresentar respostas, enca- minho documentos comprobatórios que demonstram os vínculos atuais e a
carga horária semanal exercida atualmente, deixando de existir a suposta situação de acumulação ilegal de cargos públicos. Conforme a
documentação anexada é possível inferir que a requerida buscou se
adequar aos limites legais, anexando inclusive cópia do pedido de exoneração do seu vínculo com a Prefeitura Municipal de Campo Maior/PI.
Portanto, torna-se desnecessário a continuidade do Inquérito Pú- blico Civil que trata sobre a suposta acumulação ilegal de cargos públi- cos da
servidora Rosélia Galvão Pereira. Por fim, a servidora demonstra total interesse em discutir eventual Termo de Ajustamento de Conduta.
Anexas à manifestação da requerida, existem 02 (duas) Decla- rações, uma da Secretaria de Educação de Nossa Senhora de Nazaré e outra da
escola estadual Unidade Escolar Dr. José Ribamar Lopes, localizada nesse Município, ambas detalhando a carga horária e quantitativo de aulas.
Em anexo também existe o Re- querimento de Exoneração de Cargo dirigido ao então prefeito de Campo Maior (ID: 31020648).
Fora juntada nos autos a publicação, no Diário Oficial dos Municípios, da Portaria nº 006/2020, de 17 de janeiro de 2020, por meio da qual o
entãoprefeitodeCampoMaiorexonerou,a pedido,aSra.Rosélia GalvãoPereira docargodeprofessoradaSecretariaMunicipaldeEducaçãodoMunicípiode Campo Maior-PI (ID:31138032).
A 3ª Promotoria decidiu pelo arquivamento do feito em epígrafe (ID: 31210796), sob o argumentos abaixo transcritos: [...]
No caso em tela, em que pese restar provado que a servidora pública ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA manteve vínculo em três cargos públicos até
janeiro de 2020, em desobediência ao que preceitua a CRFB/88 em seu art. 37, XVI, não restou configurado o elemento subjetivo necessário
para a sanção em sede de ação de improbidade administrativa, haja vista ter a servidora buscado se adequar aos limites legais, juntado pedido
de exoneração em um dos cargos protocolado após esta tomar co- nhecimento da ilegalidade noticiada. A exoneração do cargo de profes- sora
do Município de Campo Maior foi efetivada por meio da Portaria nº 06/2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios em07 de fevereiro de
2020.Desse modo, a servidora possui atualmente dois vínculos públicos, exercendo o cargo de professora no Município de Nossa Se- nhora de
Nazaré e no Estado do Piauí, nos termos do art. 37, XVI, a, da CRFB/88.Assim, afastado o dolo da investigada e lograda solução adequada para
a problemática, esvazia-se a utilidade da presente investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.Desse modo, pelos
motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a
instauração de novo Inquérito Civil, semprejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Decisão de arquivamento publicada (ID: 31327033).
A Sra. Rosélia Galvão Pereira foi comunicada da decisão de arquivamento (ID: 31484569).
Autos remetidos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (ID: 31485053).
Em seu voto, a relatora, em consonância com o órgão que promoveu o arquivamento, concluiupelaperdadoobjetodesteinquisitório,ante
aexoneraçãodaSra.RoséliaGalvãoPereiradocargodeprofessoradaSecretaria deEducaçãodeCampoMaior(ID: 33582433).
Abaixo transcrevo parte do voto da relatora:
[...] Embora o acúmulo indevido de cargos não mais perdure, en- quanto esta situação flagrantemente ilegal se manteve, a um só tempo, pode ter
causado prejuízo ao erário e gerado enriquecimento ilícito, caso não tenha havido a contraprestação de serviços. No caso dos autos, im- portante
mencionar, não está claro se, enquanto professora do Muni- cípio de Campo Maior, a parte investigada realmente efetivou os serviços junto à
Escola Municipal Primogênito Dácio Bona, onde era lo- tada. À vista disso, saliento a legitimidade ativa ad causam do MinistérioPúblico,
reconhecida pela jurisprudência pátria, "para pleitear o ressarci- mento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a
prática de ato improbo".
Assim, seguindo o atual entendimento deste colegiado, o caso dos au- tos merece ser arquivado, devendo, no entanto, após retorno dos autos à
origem, o órgão ministerial avaliar, junto à Secretaria de Edu- cação de Campo Maior, a ocorrência de dano ao erário municipal e, caso seja
constatado, a possibilidade de ressarcimento, seja por meio extrajudicial ou judicial.[...]
A relatora votou pela homologação da promoção de arquivamento (ID:
33582433).
Conforme Certidão de Julgamento (ID: 33601187), o Egrégio Conselho Superior, na 1342ª sessão ordinária, realizada em 02 de julho de 2021,
em ambiente virtual, homologou a promoção de arquivamento, por unanimidade, e determinou o re-torno dosautosàorigempara
aferireventualdanoaoerário.
Em decisão localizada no ID: 33779139, a 3ª PJCM determinou a re- messa do feito ao D. CSMP/PI para a providência legal administrativa
imposta, consi- derando encerrada a atuação do signatário no caso. A remessa foi feita com base no que segue:
Apregoa o art. 9º, § 4º da Lei n.º 7.347/85:
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.
§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o
ajuizamento da ação. Por sua vez, dispõe o art. 10 da Resolução nº 23/2007, do CNMP:
Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedi- mento preparatório.
§4º Deixando o órgão de revisão competente de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências:
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I - converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo os autos ao
membro do Ministério Público que determinou seu arquivamento, e, no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designar o
membro que irá atuar;
Ainda, a matéria também resta disciplinada na Resolução CPJ/PI nº 001/2008: Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil
pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório, fundamentadamente.
§5º. Deixando de homologar a promoção de arquivamento, o Conselho Superior do Ministério Público comunicará, desde logo, o ProcuradorGeral de Justiça para designaçãodeoutroórgãodoMinis-tério Públicoparaajuizamentodaaçãoouprosseguimento da investi-gação.
Fora juntada a publicação da PORTARIA PGJ/PI Nº 3011/2021, no Diário Eletrônico do MPPI, designando este representante ministerial para
atuar nestes autos (Inquérito Civil nº 034/2019 SIMP 000114-063/2019), conforme se observa no ID: 34179524.
No despacho localizado no ID: 34367097, foram determinadas as se- guintes diligências: 1) A CERTIFICAÇÃO nos autos da data a partir da qual
este agente ministerial assumiu a respondência da 2ª PJCM, com a juntada darespectiva Portaria PGJ de designação; 2) A EXPEDIÇÃO de ofício
à Secretaria de Educação do Município de Campo Maior, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informa- ções/documentos sobre o
exercício do cargo de professora por Rosélia Galvão Pereira, notadamente se o cargo foi de fato exercido, o período em que foi exercido, o(s)
local(is) de lotação, a carga horária, deixando claro se era reduzida e o porquê era reduzida, e se houve algum dano ao erário.
Foi certificada nos autos a data na qual este agente ministerial assumiu a respondência da 2ª PJCM, bem como fora juntada a portaria de
designação (ID: 34454092).
Fora expedido o ofício nº 35/2022, solicitando informações à Sr. Maria José Andrade Santos, Secretária de Educação do Município de Campo
Maior/PI, que foi devidamente recebido por quem de direito (ID: 34598731). Porém, não consta dos autos resposta ao expediente ministerial.
Em ID: 34721575, tem-se a resposta da Secretária Municipal de Educação de Campo Maior/PI, informando que não foram localizados
documentos para responder as indagações ministeriais e que a servidora Rosélia Galvão Pereira não consta na folha de pagamento do
Município.
É o relato do essencial.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Assim, dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada NF, PP e IC
instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a possibilidade
de continuidade de tramitação deles, ante a ocorrência de prescrição ou não; entre outros atos, para verificação da necessidade de
prosseguimento e atualização do SIMP.
Assim, verifica-se que a 3ª Promotoria já havia decidido pelo arquivamento do feito, enviando os autos ao Egrégio Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí (ID: 31485053). Dessa forma, a relatora, em consonância com o órgão que promoveu o arquivamento,
concluiupelaperdadoobjetodesteinquisitório, ante a exoneraçãoda Sra.RoséliaGalvão Pereira do cargo
deprofessoradaSecretariadeEducaçãodeCampoMaior(ID: 33582433).
Conforme Certidão de Julgamento (ID: 33601187), o Egrégio Conselho Superior, na 1342ª sessão ordinária, realizada em 02 de julho de 2021,
em ambiente virtual, homologou a promoção de arquivamento, por unanimidade, e determinou o re-torno dosautosàorigempara
aferireventualdanoaoerário.
Percebe-se que o feito se encontra arquivado em relação à existência de improbidade administrativa, tendo sido encaminhado para verificação de
eventualdanoaoerário.
Dessa forma, cabe realizar considerações acerca da novel compreensão da lei n. 8.429/92, com alterações advindas da lei n. 14.230/21, para
demonstrar a ausência efetiva de dano ao erário no caso.
Antes do advento da Lei n. 14.230/2021 (NLIA), admitia-se a configuração do ato de improbidade administrativa insertos no art. 10 da LIA
("antiga" Lei de Improbidade Administrativa), com dolo genérico (voluntariedade do agente) e dano presumido (dano inreipsa),de acordo com
jurisprudência do STJ, bastando-se a comprovação da voluntariedade do agente em praticar a conduta ilícita.
Contudo, com o advento do novel art. 1º, §§2º, 3º, e 8º, e art. 11, §§1º e 2º, todos acrescidos pela NLIA, somente cometerá improbidade
administrativa quem o praticar com VOLUNTARIEDADE para a prática da conduta; DOLO ESPECÍFICO DO ILÍCITO, que é a vontade livre e
consciente
de
alcançar
o
resultado
ilícito;
e
o
FIM
DE
OBTER
PROVEITO
OUBENEFÍCIOINDEVIDOPARASIOUPARAOUTRAPESSOAOUENTIDADE.
Além disso, para a configuração do ato de improbidade administrativa do art. 10, é necessário restar comprovado que houve
LESÃOAOERÁRIOQUEENSEJE,EFETIVAECOMPROVADAMENTE,PERDAPATRIMONIAL,DESVIO,APROPRIAÇÃO,
MALBARATAMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS, não mais se admitindo "dano presumido".
De sorte que, pela nova sistemática legal, a demanda inicial da ação de im- probidade administrativa (AIA) deve atentar para os seguintes
requisitos: (i) Individualização da conduta do demando(a)(s); (ii) conjunto probatório mínimo que demonstre a ocorrência das hipóteses dos arts.
9º a 11 da NLIA; (iii) fortes indícios que indiquem a autoria, salvo
impossibilidade devidamente fundamentada; (iv) documentos ou justificação que conte- nham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do
dolo específico imputado.
Assim sendo, se o Órgão Acusador perceber que, no exame da subsunção jurídica ao novo conceito legal de improbidade administrativa,
inexistem elementos nos au- tos que permitam ao julgador se convencer da ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 14.230/2021
("nova LIA"/NLIA) e de sua autoria (NLIA, art. 17, §6º, I), se o Parquet notar a inadequação mesma do procedimento ou da via eleita, ante a
ausência de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo específico imputado (NLIA, art. 17, §6º, II) ou mesmo a ausência das
condições de admissibilidade ou prosseguimento de futura ação de improbidade (a exemplo da prescrição), a nosso sentir, deverá proceder ao
(a) arquiva-mento dos procedimentos em curso ou (b) pedir, se já tramitando judicialmente, caso
acaso,àluzdasregraseprincípiosdedireitointertemporal,arejeiçãomesmadoprocessa-mento/prosseguibilidade dofeito(art.17,§6ºB).
No caso vertente,aplicando-se imediatamenteaLein.14.230/21 aosprocedimentos em curso, já foi verificado pela promotoria titular e pelo
Egrégio Conselho Superior que o caso não caracteriza improbidade administrativo, tendo sido arquivado quanto a esse aspecto e sendo
encaminhado de volta para auferir eventual dano ao erário, Contudo, NÃOrestou configurada a EFETIVAECOMPROVADALESÃOAOERÁRIO.
Isso porque, no caso em apreço, apesar do acumulo de cargos públicos exercidos por ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA, não há nenhuma notícia
nos autos que levem acrerqueos serviçosnãoforam efetivamente prestados.
Dessa forma, o objetivo do referido Inquérito Civil foi apurar ato de improbidade administrativa em face de acúmulo ilegal de três cargos públicos,
tendo em vista a proibição constitucional. Entretanto, não foi vislumbrado nos autos notícia de ausência de prestação de serviços pela servidora
ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA, tendo em vista que tinha carga horaria reduzida.
Assim, esse é o entendimento jurisprudencial atual, conforme pode-se
verificar abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
PREPARO - ACOLHIMENTO
- ACUMULAÇÃODECARGOSREQUISITOSDOART.37,XIDACONSTITUIÇÃODA REPUBLICA - VIOLAÇÃO - REMUNERAÇÃO PERCEBIDA
PELO AGENTEPÚBLICORESSARCIMENTOAOERÁRIO-IMPOSSIBILIDADE-SERVIÇOPRESTADO- RECURSOS A QUE SE NEGAM
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PROVIMENTO "IN SPECIE". - Não
comprovado o pagamento do preparo do recurso de apelação determinada pelo art. 1.007 do CPC/15 e não estando a recorrente litigando sob o
pálio
da justiça gratuita, a irresignação recursal não pode ser conhecida, haja vista lhe faltar pressuposto objetivo para exame - Diante da comprovação
de que prefeito permitiu o acúmulo de cargos de Secretária Municipal e de Professora à servidora sem a observância dos permissivos do art. 37,
XVI da Constituição da República, resta configurado ato de improbidade administrativa por violar princípios da administração pública - No caso
deacúmulo
ilegal
de
cargos,
inexiste
dano
ao
erário
quando
os
serviços,
cujoressarcimentoorasepretende,foramefetivamenteprestadospelodemandado- Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei
8.429/92, o Julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, tudo em respeito aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação na interpretação e aplicação daquele referido dispositivo. (TJ-MG - Apelação Cível
AC 10439130098841001 MG (TJ-MG) Jurisprudência Data de publicação: 13/02/2019)
Deve-se mencionar também que o trabalhador tem o direito fundamental de não ser explorado pelos seus tomadores de serviço, consoante o
artigo 4º,1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10.12.1948, que aboliu o
trabalho gratuito ou forçado.
Sendo assim, não é razoável que se considere a devolução de valores recebidos pelar servidora, mesmo que de forma irregular, caso os serviços
tenham sido efetivamente prestados. Pleitear a devolução de valores recebidos em forma de contraprestação de trabalho efetivamente prestado
seria ilegal e arbitrário.
Portanto, a possibilidade jurídica de efetivo dano ao erário, com a devolução do que foi recebido, somente poderia ocorrer quando fosse
efetivamente constatado queo servidor que acumulava irregularmente os cargos públicos não trabalhou em um deles,apesar de ter
recebido salário. Trata-se de hipótese de servidor fantasma, o que não é o caso do referido inquérito civil.
Dessa maneira, conclui-se que a devolução de valores recebidos em face da efetiva prestação de serviço público, mesmo que que resultantes
acumulação ilícita de cargos, corresponderia ao enriquecimento indevido do poder público, tendo em vista que o servidor estaria devolvendo
o vencimento de um serviço que foi prestado.
Dessaforma,alémdenão mais caracterizando, portanto, ato de improbidade administrativa, também não existe indicação ou imputação de dano
ao erário à servidora ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA, de sorte que é lícito concluir que
INEXISTIUQUALQUERDANOAOERÁRIO,nãosefazendoNECESSÁRIAQUALQUERAÇÃOJUDICIALDERESSARCIMENTOAOERÁRIOASERP
ROPOSTAPELOMPESTADUAL, com fulcro na
SÚMULAn.05 do CSMP/PI:
SÚMULA Nº 05 DO CSMP/PI:
ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBI- DADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE)
Instaurado inquérito civil ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio de procedimento de contas pelo TCE/PI ao MP-PI, e promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade
adminis- trativa, o órgão do MPPI fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando não identificado dano ao erário pelos relatórios
técnicos definitivos (após o contraditório do gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Ad- ministração Municipal) ou DFAE (Diretoria de
Fiscalização da Administração Estadual) do TCE/PI.
Em suma, levando-se em consideração que, à luz da Lei nº 14.230/2021 ("nova LIA"/NLIA), inexistem elementos nos autos que permitam ao
julgador se convencer da ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da NLIA, ÀMÍNGUADETIPICIDADEFORMAL, tendo em vista a NULA
probabilidade de se aferir o DANO AO ERÁRIO em razão da AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE dos fatos apurados,
PORNÃOTERHAVIDOINDICAÇÃODE
IMPUTAÇÃODEDÉBITO(DANOAOERÁRIO), e considerando a ausência de ato de improbidade administrativa, pelos demais fundamentos
jurídicos delineados acima, o ARQUIVAMENTO do presente IC é medida que se impõe, forte também na SÚMULA n.05doCSMP/PI.
À vista do exposto, não havendo mais, diante dos fatos ora apreciados, providência judicial ou extrajudicial a ser adotada, CHAMO O FEITO À
ORDEM, PARA, ÀFALTA DE TIPICIDADE FORMAL e À LUZ DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 05 DO CSMP/PI,
PROCEDERAOARQUIVAMENTODOPRESENTEINQUÉRITOCIVILPÚBLICO(IC),COMREMESSADOSAUTOSAOCONSELHOSUPERIORDOMI
NISTÉRIOPÚBLICO(CSMP/PI),
supedâneo no art. 10 da Res. 23/2007 do CNMP.
A título de providências finais,DETERMINO:
1. A PUBLICAÇÃOda decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI).
Cumpra-se Com urgência.
Datado e assinado eletronicamente.
MÁRCIA AIDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça

4.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO24969
(SIMP nº 000015-095/2021)
PORTARIA Nº 17/2021
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127, caput, incumbindo-o da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
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 a regra constitucional prevista no Art. 37, XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, com a observância de: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com
outro de técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
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 foram constatados no bojo da notícia de fato 06/2021, indícios de acumulação ilegal de cargos pelo Sr. Ulisses José da
Silva Neto;
CONSIDERANDO que o prazo do procedimento preparatório exauriu-se e que ainda existem diligências a serem efetuadas;
CONSIDERANDO que, conforme dispõe o art. 2º, § 5º da Resolução nº 23/2007, "o procedimento preparatório deverá ser autuado com
numeração seqüencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão";
DETERMINO:
01 - A CONVERSÃO do presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, na forma do artigo 2º, § 5º, da
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Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e Resolução nº 001, de 12 de agosto de 2.008, do Colégio de Procuradores do
Ministério Público do Estado do Piauí, para investigar e apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos por parte de Ulisses José da Silva
Neto.
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com remessa
de cópia da presente Portaria, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008 do CPJ/MPPI;
Cumpra-se as diligências determinadas em ID nº 34585562 e ID nº 33848593.
São Raimundo Nonato, 06 de julho de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça

4.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO 24970
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000229-240/2019.
VistosemCorreição.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o fito de apurar prática de ato de improbidade administrativa pelo ex-gestor da Câmara Municipal de
Assunção do Piauí, Antônio David Mendes Morais, uma vez que ele, supostamente, teria ocasionado diversos bloqueios nas contas da Câmara
em razão da ausência de prestação de contas no exercício de 2018.
Foi oficiado o Tribunal de Contas do Estado do Piauí para que apresentasse informações sobre a prestação de contas da Câmara Municipal de
Vereadores de Assunção do Piauí referente ao exercício de 2018, sobretudo se esta foi efetivamente realizada e em qual prazo.
Ao ID nº 33503452, foi juntada a Decisão do TCE-PI nº 233/2021 TC/008810/2018-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ-PI (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018), que decidiu
pela regularidade com ressalvas, com fundamento no art. 122, II da Lei Estadual n° 5.888/09. Decidiu, ainda, pela aplicação de multa ao gestor,
Sr. Antônio David Mendes Morais (Presidente da Câmara Municipal), no valor correspondente a 300 UFR-PI.
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que
possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Conforme relatado acima, verifica-se que o TCE/PI apurou irregularidades apontadas (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA NORMA LEGAL
QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE COM AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS CONTRATADOS. REGULARIDADE COM
RESSALVAS), julgando pela regularidade com ressalvas e imputando multa ao gestor época.
Cumpre-se mencionar o teor da Súmula CSMP/PI nº 05 publicada no Diário Eletrônico do MPPI n° 854 em 03 de maio de 2021, nos seguintes
termos:
S ú m u l a
n º
0 5
d o
E .
C S M P / P I :
ARQUIVAMENTO.PRESTAÇÃODECONTAS.TCE/PI.AUSÊNCIADEIMPROBIDADEADMINISTRATIVA.RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO
INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE)
I n s t a u r a d o
i n q u é r i t o
c i v i l
o u
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p r e p a r a t ó r i o
deinquéritocivilparaapurarimprobidadeadministrativa,decorrentedoenviodeprocedimentodecontaspeloTCE/PIaoMPPI,epromovidooseuarquivamentoporausênciadeinfraçãoouporprescriçãodoatodeimprobidadeadministrativa,oórgãodoMPPIficadispensa
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traçãoMunicipal)ou
DFAE(DiretoriadeFiscalizaçãodaAdministraçãoEstadual)do TCE/PI.
Diante do exposto, chega-se à ilação de que não é mais cabível qualquer outra espécie de diligência, conforme as informações
supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente.
Assim, não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente
investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Ademais, importante frisar que chegou ao conhecimento deste órgão ministerial, que o investigado Antonio David Mendes Morais faleceu em
22/04/2021, na cidade de Teresina-PI, por complicações do Covid- 19. Fato esse, confirmado pela certidão de óbito juntada pelo Cartório
Extrajudicial de São Miguel do Tapuio-PI no procedimento registrado no SIMP sob nº 000297-240/2021, ID nº 33848608.
Assim sendo, considerando que os autos não revelam indícios mínimos da prática de irregularidade/improbidade e com fundamento no art. 107, I
do Código Penal c/c art. 62 do Código de Processo Penal que extingue a punibilidade pela morte do agente, promovo, com arrimo no art. 10 da
Resolução nº 23/2007 do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do
Conselho Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, e 10, §§ 1º e 2º da
Resolução 23/2007, do CNMP; e determino ainda as seguintes diligências:
cientifique-se o interessado, para os fins do art. 10, §1° e §3º, da Resolução n° 23/2007;
a juntada da certidão de óbito constante no procedimento de nº 000297-240/2021, ID nº 33848608;
registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias de forma eletrônica, conforme Resolução n° 23/2007.
Para efeitos de dar publicidade a esta decisão, determino a publicação da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário
Oficial Eletrônico DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisãode Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao
ConselhoSuperior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17/2007, do CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
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Após, homologada a presente decisão pelo CSMP, arquive-se com baixa e registros necessários.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 16 de Maio de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO N. 20/2021 - SIMP Nº 00061-240/2021
OBJETO:Investigaçãodepaternidadepostmortem
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistosemcorreição.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de termo de declarações prestadas no âmbito desta Promotoria de Justiça pela Sra. Domingas
Izeuda Sobral Silva, informando que teve um relacionamento com o Sr. Bento Afonso Moreno (falecido), nascendo desta relação o infante
M.V.S.S.
Narra a declarante que o "de cujus" não registrou o infante como seu filho, sendo necessário a regularização da situação post mortem. Frisou,
ainda, que a companheira e as cinco irmãs do falecido consentem que este é o pai legítimo do infante.
Ocorre que a narrativa apresentada pela noticiante é totalmente desprovida de descrição fática a demonstrar a veracidade da notícia
apresentada, uma vez que não há qualquer elemento de prova ou informação mínimos a consubstanciar os fatos alegados.
Somente há nos autos uma gama de documentos pessoais e certidão de nascimento do menor e de óbito do de cujus.
Não se incumbiu a noticiante de relatar os fatos concernentes ao alegado relacionamento que teve com o de cujus, apontando datas de início e
fim da
relação, local de convivência, se conviveram maritalmente, se estavam juntos quando do nascimento da criança, o motivo do não reconhecimento
do menor como filho pelo de cujus, bem como apresentar fotos, mensagens ou qualquer outro documento comprobatório de convivência com o
falecido à época da gestação/nascimento do menor.
Não se pode apenas alegar. Deve haver o mínimo de elemento de prova ou indícios que convirjam para a veracidade das informações. O que
não se observou no presente procedimento.
Analisando detidamente os autos, constata-se que, como providência inicial, este órgão ministerial notificou a noticiante para, no prazo de 10
(dez) dias, complementar a denúncia inicial, esclarecendo fatos e apresentando documentos ou qualquer outro elemento de prova ou indícios, a
fim de corroborar os fatos narrados, relatando os fatos concernentes ao alegado relacionamento que teve com o de cujus, apontando datas de
início e fim da relação, local de convivência, se conviveram maritalmente, se estavam juntos quando do nascimento da criança, o motivo do não
reconhecimento do menor como filho pelo de cujus, bem como apresentar fotos, mensagens ou qualquer outro documento comprobatório de
convivência com o falecido à época da gestação/nascimento do menor, sob pena de arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do
art. 4º, III, da Resolução 174/2017 do CNMP.
Ao ID 4023990 consta certidão da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça da Regional de Campo Maior/PI, nos seguintes termos:
"Certifico que, até a presente data, já expirado o prazo concedido, não houve resposta/manifestação ao (s) seguinte (s) expediente (s) ministerial
(is): 1. Ofício nº 1562/2021, solicitando informações e documentos, enviado, via aplicativo WhatsApp, à Sra. Domingas Izeuda Sobral Silva. Do
que para constar, lavro e assino a presente certidão."
É o relatório. Passo a decidir.
Ao que se vê dos autos, a noticiante não atendeu à notificação deste órgão ministerial para complementar a inicial, não havendo outras
providências a serem adotadas em relação aos fatos narrados no presente procedimento.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, III, dispõe que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018).
- 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; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimospara o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimaçãopara complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
Ante o exposto, considerando o que dispõe o art. 4, inciso II da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino o ARQUIVAMENTOdo presente
procedimento.
Comunique-se do inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Cientifique-se a noticiante, por correio eletrônico, para que, caso queira, apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias da presente decisão,
conforme previsão do art. 4º, §1º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Para efeitos de dar publicidade a esta decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça. Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio, 29 de Abril de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 08/2022 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 08/2022)
Finalidade:Acompanhar a apuração de eventual repercussão criminal motivada pela suposta ausência de repasse financeiro, dentro do prazo
estabelecido nos convênios, ao Banco Bradesco, pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI (entidade consignante).
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADO DOPIAUÍ, por meio de sua
representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, incisos II e VI, da Lei 8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sido instaurado nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato (SIMP 000063-214/2021), visando acompanhar a apuração
de eventual repercussão criminal motivada pela suposta ausência de repasse financeiro, dentro do prazo estabelecido nos convênios, ao Banco
Bradesco pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI (entidade consignante).
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu que não cabe a ela a apuração e o eventual processamento dos fatos, posto
que é cediço que a atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça restringe-se à apuração de ilícitos criminais praticados por pessoa que detém
"foro privilegiado", devendo a Promotoria de Justiça atuar na improbidade administrativa e na apuração dos ilícitoscriminais praticados pelos
particulares e pelos gestores sem a mencionada prerrogativa;
CONSIDERANDO que, após consultar as informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, observou-se que o
Representado JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS não mais ocupa o cargo de Prefeito Municipal, ou qualquer outro que lhe confira a prerrogativa
de foro especial perante o Tribunal de Justiça do Piauí;
CONSIDERANDOter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a tramitação
da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento, visando apurar os fatos narrados, que, se confirmados, podem constituir
crime;
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RESOLVE:
CONVERTERa Notícia de Fato (SIMP 000063-214/2021) em
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,determinando,desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao CAOCRIM, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, devendo o envio e a publicação ser
certificado nos autos;
Oficie-se ao diretor responsável pelo Departamento Poder Público do Banco Bradesco para que encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no
prazo de 10 (dez) dias, cópia de convênio firmado no ano de 2016 ou em anos anteriores com a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI.
Em caso negativo, que a instituição financeira informe a que convênio a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio/PI deixou de repassar,
dentro dos prazos estabelecidos, valores de prestações de empréstimos consignados na data-base de 31/03/2016.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores ISA DANTAS NOGUEIRA (mat. Nº 15873) e ETIVALDO ANTÃO DE
SOUSA (mat. Nº 15135), lotado(a)s nesta Promotoria de Justiça.
Expeça-se cópia desta portaria com força de ofício a ser encaminhado aos destinatários. Instrua o ofício com cópia do presente procedimento.
São Miguel do Tapuio, 13 de Maio de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PromotoradeJustiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PORTARIA Nº 06/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVON.06/2022)
Finalidade: Acompanhar a prestação alimentícia e benefício do bolsa família em favor dos menores A. L. B. S. e O. G. B. S.
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADO DOPIAUÍ, por meio de sua
representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, incisos III, VI e VIII, da Lei 8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP
e
CONSIDERANDO ter sido instaurado nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato (SIMP 000275-240/2021), visando acompanhar a prestação
alimentícia e benefício do bolsa família em favor dos menores A. L. B. S. e O. G. B. S;
CONSIDERANDOter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a tramitação
da presente Notícia de Fato;
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 8°, II, da Resolução CNMP n. 174/2017, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDOa necessidade da continuidade do presente procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
acima descrita e de melhor investigação quanto ao noticiado descumprimento da obrigação alimentar pelo genitor dos menores;
RESOLVE:
CONVERTERa Notícia de Fato (SIMP000275-240/2021) em
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,determinando,desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude - CAODIJ, para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, devendo o envio e a publicação ser
certificado nos autos;
Cumpra-se, com urgência, a determinação constante no despacho inicial;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores ISA DANTAS NOGUEIRA (mat. Nº 15873) e ETIVALDO ANTÃO DE
SOUSA (mat. Nº 15135), lotado(a)s nesta Promotoria de Justiça.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio, 13 de Maio de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PromotoradeJustiça

4.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24971
SIMP n. 003510.361.2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Ofício advindo da Subprocuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, com cópia dos autos do Processo Administrativo de
Acompanhamento do Regime Especial de Pagamento de Precatórios n. 0752376-46.2020.8.18.0000, para análise de possível ato de
improbidade administrativa do gestor do Município de Bocaina-PI.
Tem-se dos autos a não liberação tempestiva dos recursos necessários ao pagamento de precatórios, conforme determinado pelo artigo 66, da
Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.
Em razão da aludida não liberação dos respectivos recursos, o presente feito foi encaminhado a esta Promotoria de Justiça.
É o relatório.
Passo a análise e decisão.
Compulsando-se os autos e diante da notícia apresentada, foi realizado um levantamento no acervo extrajudicial desta Promotoria de Justiça, e
constatou-se a existência de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n. 016/2022 registrado no SIMP sob o protocolo n. 003014.361.2021
que tem o mesmo objeto da demanda em lume, o qual tem sido regularmente diligenciado, com solicitações de informações e providências ao
ente municipal.
Inconteste que a demanda merece atenção ministerial, no entanto, consoante apresentado alhures já existe procedimento em curso com idêntico
teor, qual seja o SIMP n. 003014.361.2021.
Deste modo, pelas razões expendidas foi inicialmente decidido pelo INDEFERIMENTO de instauração de procedimento.
No entanto, ante a Certidão colacionada em Id n. 53146652, aduzindo a impossibilidade em proceder com as baixas no sistema em razão de
exigências atinentes ao próprio Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP, que só permite arquivar o feito após movimentação finalística
anterior de arquivamento, voltaram-me os autos para a adoção da providência pertinente.
No afã, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por existir procedimento idêntico em curso nesta Promotoria de
Justiça, qual seja Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n. 016/2022 registrado no SIMP sob o protocolo n. 003014.361.2021.
Comunique-se ao órgão noticiante.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
CUMPRA-SE!
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Picos/PI, 09 de junho de 2022
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

4.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 24973
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 3ª Promotoria
de Justiça de Piripiri, com o auxílio do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, doravante denominado COMPROMITENTE, e
PATAMARES PRODUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, realizadora do evento denominado "PIRIFOLIA 2022", que acontecerá de 5 a 7
de agosto de 2022, no município de Piripiri, representada por MÁRCIO LEANDRO CARVALHO DE ALENCAR, portador do RG nº 1.509.587SSP/PI, inscrito no CPF sob o nº 778.969.633-53 e na OAB-PI sob o nº 16.285 e MUNICÍPIO DE PIRIPIRI, pessoa jurídica de direito público, com
sede à Avenida Deputado Raimundo Holanda, sem número, Morro da Saudade, Piripiri - PI, representado pelo Procurador Municipal, José
Bezerra Pereira, portador do RG nº 278.599 - SSP/PI, inscrito no CPF sob o nº 305.286.073-91, doravante denominados COMPROMISSÁRIOS;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º do art. 225, estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados;
CONSIDERANDO que, segundo a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que trata da política ambiental do meio ambiente:
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...)
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
(..)
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 9.035/1993, em seu art. 3º, II, define poluição sonora como toda emissão de som que direta ou
indiretamente seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem estar da coletividade ou contrária às disposições fixadas naquele decreto;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a realização de eventos com música ao vivo e som amplificado em local aberto provoca poluição sonora e, por
conseguinte, diversos riscos à saúde das pessoas que se encontram expostas a essa danosa situação, estando portanto sujeitas a restrições
legais de proteção ao meio ambiente, em atendimento à tranquilidade e ao bem estar da comunidade;
CONSIDERANDO que a Resolução CONAMA nº 01/90 considera prejudiciais à saúde ao sossego público emissões sonoras que contrariem a
NBR nº 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e que os eventos com música ao vivo e som amplificado em local aberto
facilmente extrapolem os limites;
CONSIDERANDO que o termo de ajustamento de conduta deve priorizar a restauração do dano (art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85) e comporta a
cumulação de obrigações de fazer e/ou não fazer com indenização;
CONSIDERANDO que no caso de impossibilidade de restauração natural do dano, poderá haver a compensação ambiental por equivalente
ecológico, em que o objetivo seja a recuperação da capacidade funcional do ecossistema lesado;
CONSIDERANDO que, segundo Rodrigo Fernandes1, há uma escala preferencial entre as condutas exigíveis para a recuperação ambiental,
figurando em primeiro plano a restituição integral do dano, seguida pela compensação ecológica e, em último lugar, pela indenização em pecúnia;
CONSIDERANDO que podem constar do termo quaisquer tipos de obrigação, seja de fazer, de não fazer, de dar coisa certa, condenação em
dinheiro ou compensação por equivalente, que, nos dizeres de Fernando Reverendo Vidal Akaoui2, "[...] nada mais é do que a transformação do
valor que deveria ser depositado no fundo de reparação de interesses difusos lesados em obrigação [...] que efetivamente contribua na
manutenção do equilíbrio ecológico";
CONSIDERANDO que a empresa Patamares Produções promoverá, entre os dias 5 a 7 de agosto de 2022, o evento Pirifolia 2022 no município
de Piripiri;
CONSIDERANDO que a festividade promoverá grande fluxo de pessoas ao município de Piripiri, sendo fato desencadeador do descarte de
grande quantidade de resíduos sólidos e efluentes, sobrecarga do trânsito, poluição sonora, além da possibilidade de ocorrências relacionadas ao
risco à segurança pública;
Firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), com fulcro no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7347/85 e art. 784, IV, do Código
de Processo Civil, o qual prevê as seguintes obrigações:
DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
Cláusula 1ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES submeterá à apreciação do Corpo de Bombeiros Militar até 27/07/2022, projetos
(layout de montagem dos camarotes, iluminação, pânico e incêndio) acompanhados das respectivas ART´s, especificações técnicas e
cronogramas de execução.
Cláusula 2ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES apresentará à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, até 04/08/2022, laudo de
vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar, dando conta da compatibilidade do projeto com aquilo que foi executado, e da segurança da
estrutura montada para a realização do evento (camarotes, corredor da folia, barracas de venda de bebidas, etc).
Cláusula 3ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES apresentará à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, até 04/08/2022, laudo de
vistoria realizada pela Vigilância Sanitária do Município dando conta da compatibilidade do projeto com o executado e da sua conformidade com
as exigências sanitárias.
Cláusula 4ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES apresentará à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri e à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Piripiri, até 28/07/2022, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos decorrentes da realização do evento
"PIRIFOLIA 2022", devendo de tal plano constar:
I - Metas;
II - Procedimentos operacionais:
(1) Limpeza e conservação da área interna e externa, bem como destinação dos resíduos sólidos para o aterro sanitário de Piripiri;
(2) Instalação de banheiros públicos em local adequado, guardando distância da área de alimentação;
(3) Limpeza e conservação da área em que se dará o evento (corredores e camarotes, etc);
(4) Incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos;
(5) Medidas mitigadoras/compensatórias.
(6) Instalação de lixeiras específicas com identificação para descarte de máscaras e outros utensílios de limpeza das vias aéreas.
III - Cronograma executivo.
Cláusula 5ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES apresentará à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri e à Polícia Rodoviária Federal,
até 01/08/2022, Plano de Disciplinamento do Trânsito devidamente aprovado pela Superintendência de Trânsito do Município de Piripiri, o qual
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deverá constar planta baixa discriminando as vias interrompidas e rotas alternativas, bem como o número de agentes de trânsito que serão
mobilizados para garantir o perfeito funcionamento deste.
Parágrafo Único - Promover a sinalização com uso de cones da área limítrofe com a pista da rodovia federal contígua ao local do evento.
Cláusula 6ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES apresentará à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri e à Polícia Rodoviária Federal,
até o dia 01/08/2022, Plano de Segurança Interna e Externa devidamente aprovado pela autoridade policial competente, o qual deverá discriminar
o número de seguranças particulares e policiais civis ou militares, e de viaturas, que serão envolvidos no evento, bem como informar o
procedimento a ser adotado no caso de situações que necessitem de intervenção.
Parágrafo Único - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES assume o compromisso de instalar 03 (três) torres (elevadas) de observação
para realização da segurança.
Cláusula 7ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES apresentará à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, até 28/07/2022, cópia do
protocolo de solicitação de licença ambiental do evento junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Parágrafo Único - Apresentar à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri até 03/08/2022 a licença ambiental concedida.
Cláusula 8ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES proibirá a comercialização de bebidas em vasilhames de vidros, alcoólicas ou
não, no interior do local do evento, devendo ser providenciados vasilhames e copos descartáveis, ou de plástico, com publicidade ostensiva
quanto à proibição.
Parágrafo Único - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES proibirá a comercialização de alimentos vendidos utilizando-se de objetos
pontiagudos (por exemplo, espetos) e vasilhames com fervuras, ou outro meio que possa ensejar perigo ou risco à integridade física aos
participantes.
Cláusula 9ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES proibirá a utilização no interior do local do evento de cadeiras, bancos e mesas
de ferro, devendo utilizar apenas os fabricados em plástico.
Cláusula 10ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES disponibilizará, durante todo o evento, infraestrutura completa para atendimento
médico, ambulância e equipe de socorrista, com presença obrigatória de clínico geral.
Cláusula 11ª - A título de compensação ambiental, entendida esta como um mecanismo de reconstituição da integridade e funcionalidade do
meio ambiente lesado por atividade potencial ou efetivamente causadora de danos ambientais irreversíveis decorrentes da poluição gerada pelo
empreendimento, com a finalidade de desincumbir-se das obrigações constantes neste acordo extrajudicial, o COMPROMISSÁRIO PATAMAR
PRODUÇÕES veiculará, às suas expensas, em rádios, portais da internet e outdoors, campanha de conscientização ambiental com duração de
15 (quinze) dias, entre os dias 22/08/2022 a 05/09/2022 sobre "queimadas e incêndios florestais" e o "Projeto Linha Verde".
Parágrafo Único - A fim de desincumbir-se da obrigação constante do caput da presente cláusula o COMPROMISSÁRIO PATAMAR
PRODUÇÕES deverá cumprir os seguintes requisitos:
(1) A campanha será desenvolvida em três placas de outdoors, com afixação de 15 (quinze) dias no período compreendido entre 22/08/2022 a
05/09/2022, localizadas na cidade de Piripiri;
(2) A veiculação da campanha nos portais da internet se dará através da colocação de banner na página principal dos Portais Repórter Piripiri,
Repórter 10 e Click Piripiri com duração de 15 (quinze) dias, de 22/08/2022 a 05/09/2022;
(3) A veiculação da campanha nas Rádios será de 10 chamadas diárias em dias consecutivos, de 22/08/2022 a 05/09/2022, com duração de 30"
(trinta segundos), na FM Itamaraty e FM Cidade, totalizando 150 chamadas;
(4) O material para a veiculação da campanha será fornecido pelo Ministério Público, devendo, inclusive, constar a logomarca do Ministério
Público.
Cláusula 12ª - A título de compensação ambiental, entendida esta como um mecanismo de reconstituição da integridade e funcionalidade do
meio ambiente lesado por atividade potencial ou efetivamente causadora de danos ambientais irreversíveis decorrentes da poluição gerada pelo
empreendimento, com a finalidade de desincumbir-se das obrigações constantes neste acordo extrajudicial, o COMPROMISSÁRIO PATAMAR
PRODUÇÕES promoverá, até 03/08/2022, a doação, à Delegacia de Polícia Civil de Piripiri e à Superintendência de Trânsito do Município e
Piripiri (por meio de termo de entrega formalizado pela 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri), de 02 (dois) sonômetro (medidor integrador de nível
sonoro ou sistema de medição de nível de pressão sonora), sendo um para cada órgão, que, nos termos da norma ABNT 10.151:2019 atenda
aos critérios da IEC 61672 (todas as partes), para a classe 1 ou classe 2, acompanhado de certificado de calibração, bem como a doação, à
Unidade da Polícia Rodoviária Federal em Piripiri-PI, de 10 (dez) cones de borrachas, com refletores e com saliência embaixo, de tamanho
70x38.
Cláusula 13ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES obriga-se:
I - requerer, mediante alvará judicial, regulamentação da participação de maiores de 15 anos desacompanhado dos pais ou responsáveis, sendo
a fiscalização realizada por organizador do evento. A participação de menores de 15 anos somente será possível com pais ou responsáveis.
II - Coibir, por meio de fiscalização direta, a prática da venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes e sendo
verificada essa conduta, acionar imediatamente a Policia Militar, para a responsabilização do violador desse direito.
III - A divulgar, a cada hora, no evento, a proibição da venda ou fornecimento de bebidas alcóolicas a crianças ou adolescentes.
IV- Divulgar antecipadamente, pelos meios possíveis, as regras referentes a participação de crianças ou adolescentes.
Cláusula 14ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES compromete-se a reservar 01 (um) camarote para as pessoas com deficiência,
mediante a cobrança de ingressos de valor igual ao cobrado para acesso aos blocos, bem como, permitir a entrada gratuita de seu
acompanhante.
Cláusula 15ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES disponibilizará, no mínimo, 04 (quatro) banheiros acessíveis na área dos
camarotes (dois para cada sexo) e dois outros, e na área dos blocos.
Cláusula 16ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES construirá rampas de acesso ao camarote com dimensões nos moldes da NBR
- 9050 da ABNT.
Cláusula 17ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES obriga-se a cumprir a lei que institui a meia entrada para estudantes.
Cláusula 18ª - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES disponibilizará 15 (quinze) credenciais de livre acesso, sendo 5 (cinco) ao
Ministério Público, 5 (cinco) ao Conselho Tutelar e 5 (cinco) à Vigilância Sanitária com o objetivo de fiscalizarem o cumprimento das cláusulas
deste Termo.
Parágrafo Único - O COMPROMISSÁRIO PATAMAR PRODUÇÕES disponibilizará um stand para atendimento do Ministério Público, Conselho
Tutelar, Vigilância Sanitárias e demais órgãos públicos de fiscalização.
Cláusula 19ª - O COMPROMISSÁRIO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI apresentará à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri até o dia 29/07/2022
informações a respeito dos recursos públicos municipais que serão empregados na realização do evento "Pirifolia 2022", especificando o objeto
em que serão aplicados os recursos e os elementos de despesa constantes no orçamento de tais valores.
Cláusula 20ª - O COMPROMISSÁRIO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI compromete-se a fiscalizar e inibir a presença de paredões de som no evento
"Pirifolia 2022".
Cláusula 21ª - O COMPROMISSÁRIO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI compromete-se a solicitar, até o dia 28/07/2022, a fiscalização do evento por
parte do órgão estadual de vigilância sanitária.
Cláusula 22ª - O COMPROMISSÁRIO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI assume a obrigação de publicar edital para inscrição de interessados na
comercialização de alimentos e bebidas na área externa do evento "Pirifolia 2022", observando, entre outras exigências, as seguintes:
a) Utilização exclusiva de utensílios descartáveis;
b) Abstenção da manipulação, pela mesma pessoa, de alimento e dinheiro;
c) Utilização de vestimentas na cor clara;
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d) Acondicionamento de alimentos em depósitos com tampas.
e) uso de máscaras pelos vendedores e manipuladores de alimentos que atuarem no evento.
Cláusula 23ª - O COMPROMISSÁRIO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI assume a obrigação de delimitar, na área externa do evento, a quantidade
permitida de barracas destinadas à venda de alimentos e bebidas, executando o cadastramento dos interessados e não permitindo, mediante
fiscalização antes e durante o evento, a montagem e instalação de novas barracas para exploração de tal atividade por pessoas não cadastradas.
DA PROMOÇÃO PESSOAL
Cláusula 24ª - Ficam os COMPROMISSÁRIOS PATAMAR PRODUÇÕES e MUNICÍPIO DE PIRIPIRI obrigados ainda a impedirem a publicidade
de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos, que caracterizem promoção pessoal, em observância ao previsto no art.
37, § 1º, da Constituição Federal.
Cláusula 25ª - Ficam os COMPROMISSÁRIOS PATAMAR PRODUÇÕES e MUNICÍPIO DE PIRIPIRI obrigadas a impedirem a realização de
propaganda eleitoral antecipada, que guarda previsão no art. 36, caput, da Lei nº 9.504/97.
DA DIVULGAÇÃO DAS PROIBIÇÕES
Cláusula 26ª - A organização do evento divulgará o teor deste Termo de Ajustamento de Conduta a todos os participantes do evento "Pirifolia
2022" conferindo destaque às seguintes advertências:
É expressamente proibido:
a) o fornecimento ou utilização de bebidas em garrafas de vidro, e a utilização de copos de vidros;
b) a venda e o fornecimento de bebida alcoólicas para menor de 18 anos;
c)o ingresso e a permanência de crianças e adolescentes no local em desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Cláusula 27ª - O descumprimento de quaisquer das obrigações, condições, proibições ou descumprimentos dos prazo previstos no presente
termo importará na aplicação imediata de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada ato de descumprimento, sem prejuízo das
demais sanções previstas em lei, e da adoção das medidas judiciais civis, penais e administrativas cabíveis.
Parágrafo único - A multa prevista nesta cláusula será atualizada monetariamente no momento de seu pagamento judicial ou extrajudicial.
Cláusula 28ª - A COMPROMISSÁRIA PATAMAR PRODUÇÕES divulgará as formas de contato com a Ouvidoria do Ministério Público do Estado
do Piauí para que os usuários possam questionar o efetivo cumprimento dos ajustes celebrados, através dos seguintes canais: e-mail:
ouvidoria@mppi.mp.br; tele-atendimento:127 para reclamações, sugestões, denúncias e elogios; Atendimento Pessoal: Rua Lindolfo Monteiro,
911, Térreo, Fátima, Teresina, CEP 64049-440), em cumprimento a Recomendação PGJ nº 01/2013.
Fica consignado que os valores eventualmente desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDAÇÃO MONTE TABOR, sediada
em Piripiri.
E por estarem assim compromissados, firmam este termo em 03 (três) vias de igual teor que vai e achado conforme.
Teresina-PI, 27 de julho de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça
Áurea Emília Bezerra Madruga
Promotora de Justiça
Márcio Leandro Carvalho de Alencar
Patamares Produções
José Bezerra Pereira
Prefeita Municipal de Piripiri
1 . FERNANDES, Rodrigo. Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental:fundamentos, natureza jurídica, limites e controle jurisdicional.
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 122.
2 . AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal.Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental.2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 120.
3ªPROMOTORIADE JUSTIÇADEPIRIPIRI
PORTARIANº119/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que o art. 225, da Constituição Federal de 1988 estabe- lece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem deuso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pú- blico e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge- rações;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público promover o in- quérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a
reparação dos da-nos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Jus- tiça, por meio de requerimento feito pela Sra. Ana Maria Rodrigues
Caldas, a qual rela- tou, na íntegra: "Considerando que tenho uma casa no residencial Petecas I e que o projeto das casas é esgoto interno. Que
a vizinha da casa-07 colocou o esgoto para fora e não aceita colocar de acordo com o projeto inicial. Que a água despejada acu- mula na minha
porta, pois minha casa fica na esquina. Que já procurei a SEDESP e a Vigilância Sanitária, que vão lá e ela não retira. Pelo visto não fazem nada.
Que devi- do ao acúmulo de água fica o transtorno de insetos, mato que a prefeitura não limpa, e sou eu que limpo. A sujeira fica na minha porta
e eu não sei mais oque fazer. Que o nome da vizinha é Francivânia e seu esposo é Evaldo."
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 116/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada da denúncia de nº de registro 000965-368/2022 da Sra. Ana Ma- ria Rodrigues Caldas e demais documentos;
Pela expedição de ofícios para a Secretaria de Desenvolvimento Urbanoe Serviços Públicos (SEDESP) e para a Secretaria do Meio
Ambiente e Defesa Civil(SEMAD) desta cidade de Piripiri, por meio de e-mail eletrônico, requerendo, em um prazo de 30 (trinta) dias úteis, a
realização de vistoria "in loco" no sistema de esgoto da Rua do Residencial Petecas I, Qd-V, Casa-01 a Casa-09. Para mais, que seja encami nhado a cópia dos documentos acostados pela reclamante, ID SIMP n° 54046930.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri,27dejulhode2022
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
3ªPROMOTORIADE JUSTIÇADEPIRIPIRI
PORTARIANº119/2022
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O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que o art. 225, da Constituição Federal de 1988 estabe- lece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem deuso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pú- blico e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge- rações;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público promover o in- quérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a
reparação dos da-nos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Jus- tiça, por meio de requerimento feito pela Sra. Ana Maria Rodrigues
Caldas, a qual rela- tou, na íntegra: "Considerando que tenho uma casa no residencial Petecas I e que o projeto das casas é esgoto interno. Que
a vizinha da casa-07 colocou o esgoto para fora e não aceita colocar de acordo com o projeto inicial. Que a água despejada acu- mula na minha
porta, pois minha casa fica na esquina. Que já procurei a SEDESP e a Vigilância Sanitária, que vão lá e ela não retira. Pelo visto não fazem nada.
Que devi- do ao acúmulo de água fica o transtorno de insetos, mato que a prefeitura não limpa, e sou eu que limpo. A sujeira fica na minha porta
e eu não sei mais oque fazer. Que o nome da vizinha é Francivânia e seu esposo é Evaldo."
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 116/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada da denúncia de nº de registro 000965-368/2022 da Sra. Ana Ma- ria Rodrigues Caldas e demais documentos;
Pela expedição de ofícios para a Secretaria de Desenvolvimento Urbanoe Serviços Públicos (SEDESP) e para a Secretaria do Meio
Ambiente e Defesa Civil(SEMAD) desta cidade de Piripiri, por meio de e-mail eletrônico, requerendo, em um prazo de 30 (trinta) dias úteis, a
realização de vistoria "in loco" no sistema de esgoto da Rua do Residencial Petecas I, Qd-V, Casa-01 a Casa-09. Para mais, que seja encami nhado a cópia dos documentos acostados pela reclamante, ID SIMP n° 54046930.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri,27dejulhode2022
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI
Núcleo de Promotorias de Justiça de Piripiri/PI
Rua Padre Domingos, n° 505 - Centro - CEP: 64260-000 - Piripiri (sede)
Telefone:(86)98123-0034(Whatsapp)-e-mail:terceira.pj.piripiri@mppi.mp.br
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 17/2022
NOTIFICANTE: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI.
NOTIFICADO: AGESPISA - PIRIPIRI/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público expedir recomendações nos procedimentos de sua competência, consoante disposição da
Lei Complementar Estadual nº 12/1993, art. 38, parágrafo único, inciso IV;
CONSIDERANDO que o fornecimento de água é considerado serviço público essencial, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei nº 7783 de 28 de
junho de 1989, e que sua prestação inadequada gera prejuízos materiais e morais incalculáveis aos consumidores, atingindo a própria dignidade
da pessoa humana;
CONSIDERANDO o requerimento da Sra. Maria Edileusa Oliveira Lopes, dando conta de que, na íntegra: "Considerando que fui casada com o
Sr. Evaldo Lopes, e que depois da separação fiquei na casa onde morávamos juntos. Que ele possuía a titularidade na Agespisa e Equatorial.
Que simplesmente cortou a luz e a água da residência, e não assina para que seja realizada a transferência de titularidade. Que na Equatorial
consegui reverter a situação, já na Agespisa não. Que as contas estão em dias. Que desejo passar para o meu nome, pois estou morando na
casa, até que a venda se concretize para dividir o valor com ele,
pois está em andamento o processo de divórcio".
CONSIDERANDO o impacto causado pela Pandemia da Covid-19, que afeta, em especial, a vida da população mais pobre, a qual enfrenta
grandes dificuldades financeiras;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas em caráter de urgência para restabelecer o fornecimento de água na residência, tendo
em vista os enormes prejuízos causados à reclamante.
de:
RESOLVERECOMENDAR ÀAGESPISA, a adoção de providências no sentido
a) PROCEDER, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ligação do fornecimento
de água da residência da senhora Maria Edileusa Oliveira Lopes, localizada na Rua Vereador Narciso Cosme, 108, Vista Alegre, CEP: 64.260000, Piripiri-PI, matrícula da conta de águan° 25948270, bem como alterar a titularidade da conta de água do Sr. Evaldo Lopes paraMaria
EdileusaOliveiraLopes.
Fica ciente a notificada de que a presente notificação tem natureza RECOMENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir
responsabilidade civil e administrativa, nomeadamente a fim de que no futuro não se alegue ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal dos
fatos noticiados. Ressaltando-se que o não atendimento do presente pedido poderá caracterizar ato de improbidade administrativa.
Piripiri, 29 de julho de 2022
Bel.NIVALDORIBEIRO
Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça
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PORTARIA Nº 11/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
OBJETIVO: averiguar irregularidades e pendências na prestação de contas do Convênio n° 016/2010 celebrado em 20/12/2010 pela
Prefeitura Municipal de Palmeirais-PI na gestão do então Prefeito Márcio Soares Teixeira e a Secretaria das Cidades (SECID),
envolvendo verbas públicas estaduais.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Amarante-PI, no uso das atribuições previstas no art.
127, 129, III, da Constituição Federal, art.s 141, 143, I, da Constituição Estadual, art. 25, VIII, da Lei n° 8.625/93, art. 8º, § 1o, da Lei n° 7.347/85 e
art. 36, IX da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utiliza, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome dele, assuma obrigação de natureza pecuniária tem o
dever de prestar contas ao Órgão competente (art. 70, parágrafo único da CF/88 e art. 85, §1o da CE/89)
CONSIDERANDO que a fiscalização do Município é exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de
Contas do Estado, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na forma da lei; (art. 31 da CF/88 e art. 85, §1o da CE/89)
CONSIDERANDO que o Prefeito e todas as entidades da administração indireta municipal, objetivando a efetivação do controle externo, enviarão
ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal, dentre outros, os balancetes mensais, até 60 (sessenta) dias do mês subsequente ao
vencido, acompanhados de cópias dos comprovantes de despesas; (art. 33, II da CE/89);
CONSIDERANDO que o ato de deixar de prestar contas pode configurar ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública; (art. 11, VI, da Lei n° 8.429/92)
CONSIDERANDO que o ato de deixar de prestar contas, no devido tempo, ao Órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos,
subvenções ou auxílios internos ou externos, recebido a qualquer título, pode configurar crime de responsabilidade sujeito ao julgamento do
Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores (art. 1°, VII do Decreto-Lei n° 201/67)
CONSIDERANDO a representação formulada pelo MUNICÍPIO DE PALMEIRAIS, na pessoa do gestor JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA, acerca
de irregularidades e pendências na prestação de contas do Convênio n° 016/2010 celebrado em 20/12/2010 pela Prefeitura Municipal de
Palmeirais-PI na gestão do então Prefeito Márcio Soares Teixeira e a Secretaria das Cidades (SECID);
CONSIDERANDO que o inquérito civil público pode ser instaurado de ofício (art. 2°, I, da Resolução 23/07 do CNMP e art. 2o, da Resolução
01/08 do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí);
CONSIDERANDO que a incumbência prevista no art. 25, IV, da Lei Nacional n° 8.625/93, no art. 37, incisos I, da Lei Complementar Estadual
12/93 e o disposto na Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público,
RESOLVEinstauraropresente INQUÉRITO CIVIL, com fundamento nos arts. 127 e 129, III da CF/88; arts. 141 e 143, III da CE/89; art. 25,
VIII da Lei n° 8.625/93; art. 37, I da LC n° 12/93-PI; art. 80, §1o da Lei n° 7.347/85 e demais legislações pertinentes, comvistas a:
averiguar irregularidades e pendências na prestação de contas do Convênio n° 016/2010 celebrado em 20/12/2010 pela Prefeitura
Municipal de Palmeirais-PI na gestão do então Prefeito Márcio Soares Teixeira e a Secretaria das Cidades (SECID), envolvendo verbas
públicas estaduais,
DETERMINANDO:
1. o registro e autuação da presente Portaria;
2. a remessa eletrônica do extrato desta Portaria ao setor competente para fins de publicação no Diário Eletrônico;
3. a expedição de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) comunicando
a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
4. expedição de ofício à Secretaria Estadual das Cidades - SECID, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, que sejam prestados esclarecimentos
acerca dos fatos apresentados na Representação formulada;
5. expedição de ofício ao Ex-Chefe do Executivo Municipal de Palmeirais-PI Márcio Soares Teixeira requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, que
sejam prestados esclarecimentos acerca dos fatos apresentados na Representação formulada;
Fica designado o servidor Nilson Castro Neto, matrícula 15549, Assessor de Promotoria, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar o
feito.
Conclusos, retornem os autos.
Amarante- PI, 03 de agosto de 2022
AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO
Promotor de Justiça

4.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS24975
PORTARIA Nº 17/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e art. 10 do Ato
Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020,
DO RELATÓRIO
Cuida-se de Auto de Infração lavrado na data de 08/06/2022 pelo PROCON/MPPI em face do fornecedor Resende Comércio de Combustível e
Lubrificantes LTDA, nome fantasia "Posto Rezende", CNPJ sob o nº 04.529.257./0001-96, situado à Avenida Santos Dumont, s/n, Centro,
Capitão de Campos/PI.
O citado auto de infração foi encaminhado à Promotoria de Justiça de Capitão de Campos por meio do processo SEI nº
19.21.0751.0019458/2022-62.
Conforme ações fiscalizatórias realizadas em conjunto pelo PROCON, IMEPI, SEFAZ e DECCOTERC, verificou-se que a empresa indicada
encontra-se exercendo vantagem sobre o consumidor no momento do abastecimento, visto que a bomba medidora apresenta medição superior
ao erro máximo permitido, que corresponde a 120ml em 20l.
Constatou-se também que no estabelecimento não há o código de defesa do consumidor.
Há nos autos registro fotográficos comprobatórias.
Tais condutas, portanto, resultam em prejuízo ao consumidor.
Com fulcro no art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, o infrator possui o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da notificação, para
apresentar impugnação. Nesse sentido, considerando que o proprietário foi notificado pessoalmente na data da lavratura da infração (08/06/2022)
e que até a presente data não apresentou manifestação, houve o decurso integral in albis do prazo para defesa.
Logo, a imediata intervenção do órgão de proteção aos direitos do consumidor faz-se mister, considerando o desequilíbrio das relações
consumeristas provocado pela conduta do infrator, sendo certo que todos os fornecedores possuem o dever de organizar seus estabelecimentos
de acordo com os preceitos legais.
Cinge-se que a Promotoria de Justiça de Capitão de Campos tem entre suas atribuições a de instaurar procedimentos administrativos e aplicar as
sanções administrativas cabíveis, por meio de sua autoridade administrativa, ou seja, do Promotor de Justiça, nos termos do art. 19 da Lei
Complementar nº 36/20041.
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DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICADOS: Arts. 19, 39, V, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei Federal nº
12.291/2010.
DAS SANÇÕES CABÍVEIS: Art. 56, I, do CDC (multa).
DAS DILIGÊNCIAS
Pelo exposto, DETERMINO:
1. Instauração de processo administrativo, nos termos do art. 10, III do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020, contra o fornecedor Resende
Comércio de Combustível e Lubrificantes LTDA para apuração dos fatos em epígrafe, com o registro e autuação desta Portaria como peça inicial
do feito, nos termos do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020.
2. A autuação da presente;
3. A juntada do auto de infração acostado ao processo SEI nº 19.21.0751.0019458/2022-62;
4. Fixo o prazo de 05 (cinco) anos para conclusão do presente procedimento, em conformidade com o § 3º, do art. 10 do Ato Conjunto
PGJ/Procon nº 04/2020, devendo o (s) secretário (s) do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5. Registre-se no SIMP/MPPI;
6. DETERMINO ainda:
I) a designação de AUDIÊNCIA para o dia 18/08/2022, as 09:00 hs;
II) a NOTIFICAÇÃO do fornecedor Resende Comércio de Combustível e Lubrificantes LTDA para comparecimento a audiência ora designada,
sem prejuízo do conhecimento e inteiro teor do presente PA, ocasião em que:
a) poderá se manifestar sobre os fatos que deram ensejo à presente instauração, haja vista o decurso in albis do prazo de 15 (quinze) úteis para
defesa;
b) poderá manifestar o interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a fim de buscar uma solução amigável e célere do conflito
ou ainda poderá firmar Termo de Transação Administrativa (TTA) para suspensão do PA;
c) apresentará, de forma facultativa, o Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) do ano anterior a presente data ou, na falta deste, da
Declaração de Imposto de Renda, segundo disciplina o art. 33, do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020.
Publique-se. Cumpra-se, com os devidos registros no SIMP.
Capitão de Campos/PI, 03 de agosto de 2022.
ROBERTO MONTEIRO CARVALHO
Promotor de Justiça respondendo
1 Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020, cria a Rede de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, estabelece as normas gerais do
exercício do poder de polícia e de aplicação das sanções administrativas pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério Público do Estado do Piauí (PROCON/MPPI) e dá outras providências

4.12. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA 24976
PORTARIA 29ª P.J. Nº 074/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29ª PJ Nº 034/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato nesta Promotoria de Justiça com escopo de garantir o adequado tratamento de saúde
mental de um paciente dependente químico;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério
Público do Estado do Piauí, com escopo de garantir o adequado tratamento de saúde mental a um paciente dependente
químico,adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. SABRINA MARTA SILVA ARAÚJO para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Determino que sejam cumpridas as diligências constantes no despacho de conversão;
6. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 02 de agosto de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

4.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24977
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PORTARIA N°. 02-08/2022
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL
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 o Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 000006-214/2021,
no necessário Inquérito Civil, finalidade de apurar atos de improbidade administrativa, eventualmente perpetrados pela gestão de Parnaíba (PI),
referentes a verbas devidas ao Consórcio Regional de Desenvolvimento da Planície Litorânea - COREDEPI, pertinente ao exercício de 2017, 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, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação, para o exercício das
atribuições inerentes às suas funções institucionais, conforme artigo 1º, caput, da Resolução do CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Preparatório, registrado em SIMP sob o Nº. 000006-214/2021, no âmbito da 1ª Promotoria de
Justiça de Parnaíba (PI), com a finalidade de apurar atos de improbidade administrativa, perpetrados pelo Presidente do Consórcio Regional de
Desenvolvimento da Planície Litorânea - COREDEPI, pertinente ao exercício de 2017, cuja sede da citada entidade está localizada no Município
de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO que, em cumprimento de diligência ultimada em sede de Portaria N°. 08-08/2021, via Documento Nº. 33663579, foi expedido o
Ofício Nº. 3222/2021-000006-214/2021-SUPJP, endereçado ao Ex-Presidente do Consórcio Regional de Desenvolvimento da Planície Litorânea COREDEPI, o senhor Ricardo do Nascimento Martins Sales, para, querendo, apresentar manifestação acercada incidência de ato de
improbidade administrativa a partir da decisão no Acordão Nº. 100/2020 - Processo TC/006106/2017;
CONSIDERANDO que em resposta, acostada em Documento Nº. 34387432, o Sr. Ricardo Sales apresentou manifestação, informando, em
suma, que: "Verifica-se que o TCE-PI afirmou que houve atraso na entrega dos documentos da prestação de contas, somente por isso ocorreu o
julgamento de irregularidade. Não há nos autos qualquer indício de malversação de dinheiro público. É certo que o atraso na apresentação da
prestação de contas acarreta o julgamento de irregularidade, contudo, para que haja improbidade administrativa é necessário bem mais que o
simples atraso, é imperioso que haja a atuação dolosa do gestor para infringir, no mínimo os princípios da administração pública ou malversar
dinheiro público, fato que não ocorreu no presente caso. Considerando que as contas foram apresentadas atrasadas por situação excepcional
não imputada ao gestor, bem como não havendo qualquer indício de malversação de dinheiro público não há o que falar em ato de improbidade
administrativa.";
CONSIDERANDO que na mesma manifestação, o Ex-Presidente afirma que com a mudança de gestão decorrente das eleições de 2016, o novo
gestor não teria tido interesse pelos assuntos do Consórcio, chegando a fazer a retirada formal do Município da Instituição no ano de 2019,
entretanto, nunca chegou a fazer os depósitos da Cota de Rateio estipulada em Contrato durante o ano de 2017. Informa ainda que o Consórcio
cobrou oficialmente o Município de Parnaíba, que naquela época, tinha uma dívida de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) em virtude do
não pagamento da Cota de Rateio que lhe cabia;
CONSIDERANDO que as alegações em supra vislumbram a apuração em sede de eventuais atos administrativos praticados pela gestão do
Município de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO, que são atos de improbidade administrativa aqueles que atentam contra os princípios da administração pública qualquer ação
ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, (artigo 11, caput, da Lei Nº. 8.429/92);
CONSIDERANDO os princípios basilares do processo, do contraditório e da ampla defesa, por fim, faz-se necessária a continuidade da
demanda, a fim de obter manifestação do noticiante, em razão das alegações supracitadas, visando embasar o arquivamento ou judicialização da
presente demanda;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da instauração do Procedimento Preparatório em lume,
restando esclarecimentos indispensáveis para o correto andamento do presente procedimento.
Ademais, objetivando apurar a manifestação necessária em prol da resolutividade da demanda, e comintuitodedar continuidade asinvestigações,
a fim de sanar aslacunasexistente no fato noticiado.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente INQUÉRITO CIVIL, na forma do artigo 2º, inciso I, 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 atos de improbidade
administrativa, eventualmente perpetrados pela gestão de Parnaíba (PI), referentes a verbas devidas ao Consórcio Regional de Desenvolvimento
da Planície Litorânea - COREDEPI, pertinente ao exercício de 2017, 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 PúblicoCACOP, 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 cópia desta Portaria e da manifestação acostada em Documento Nº. 34387432, expeça-se ofício requisitório ao Município de Parnaíba
(PI), por meio de sua Procuradoria-Geral, para que se manifestem acerca dos fatos noticiados, mais especificamente quanto ao eventual não
pagamento de suas dívidas com o Consórcio Regional de Desenvolvimento da Planície Litorânea - COREDEPI, juntando aos autos o ato formal
que promoveu a retirada do Município do Consórcio, bem como, comprovação dos depósitos referentes a Cota de Rateio do ano de 2017,
acompanhado da devida documentação comprobatória do alegado, restando fixado o prazo de resposta em 30 (trinta) dias corridos, em
observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-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 diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 03 de agosto de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIA N°. 03-08/2022
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. 000517-369/2022, no
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necessário Procedimento Preparatório, com a finalidade de apurar os fatos apresentados pela noticiante, relacionados às ações necessárias para
que sejam suspensas as aulas das redes públicas e privadas de ensino no âmbito do Município de Parnaíba (PI), 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 às últimas diligências, restou expedido o Ofício Nº. 1765/2022/517-369/2022-SUPJP, anexado a ele o
Plano de Retomada das Aulas Presenciais, datado de 11 de outubro de 2021, e o Relatório de Visitas nas Escolas Municipais, datado de 21 de
fevereiro de 2022, constantes no Procedimento Administrativo em SIMP sob o Nº. 001151-369/2020, o qual objetiva o acompanhamento do
Controle e Prevenção de Proliferação do Novo Coronavírus, no âmbito do Sistema de Educação, sob gestão da Secretaria de Educação do
Município de Parnaíba (PI), para fins de conhecimento pela noticiante;
CONSIDERANDO que, por meio do Documento Nº. 53816061, a noticiante, que é vereadora, manifestou-se, na data de 13 de junho de 2022,
pela prorrogação do prazo de resposta do ofício supracitado, alegando que a questão remetida por este órgão ministerial necessita de uma
análise aprofundada das informações, sendo que, entre os dias 09 e 19 de junho de 2022, a Câmara Municipal iria tratar de pautas urgentes e de
grande repercussão na municipalidade, tais como a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e a Reforma na Previdência dos Servidores
Municipais;
CONSIDERANDO o decurso do tempo e já tendo passado, conforme informado pela vereadora, o período de discussões acerca de pautas
urgentes na Câmara Municipal de Parnaíba (PI);
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.
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 os fatos apresentados pela noticiante, relacionados às ações necessárias para que sejam suspensas as aulas das redes públicas e
privadas de ensino no âmbito do Município de Parnaíba (PI), 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 cópia da presente Portaria, reitere-se os termos do Ofício Nº. 1765/2022/517-369/2022-SUPJP encaminhado à noticiante, com entrega
pessoal, agora requisitando as informações anteriormente solicitadas, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remete-se os autos a 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), 03 de agosto de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIA N°. 04-08/2022
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 SIMP Nº. 000196-426/2022,no necessário Procedimento
Preparatório, com a finalidade de apurar a regularidade de exigência de comprovação de vacinação em face de profissional da rede de educação
do Estado do Piauí, 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, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela CARTA MAGNA, promovendo as medidas necessárias à sua garantia
(artigo 129, inciso II, da Carta Magna);
CONSIDERANDO que foi autuada Notícia de Fato sob o SIMP N°. 000196-426/2022, na data de 10 de fevereiro de 2022, com o fito de apurar a
regularidade de exigência de comprovação de vacinação em face de profissional da rede de educação do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o entendimento do Superior Tribunal Federal (STF) estabelece que Estados e municípios têm autonomia para impor
medidas restritivas para indivíduos que se recusarem a se vacinar contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que em cumprimento às diligências dispostas em sede de despacho de autuação, Documento Nº. 34647876, restou expedido
o Ofício Nº. 688/2022-000418-369/2022-SUPJ/PHB-PI, endereçado à Ouvidoria do Ministério Público do Piauí, solicitando a intimação do
noticiante para que complementasse as informações, mais precisamente quanto à individualização da conduta irregular perpetrada pelo Estado
do Piauí a partir da exigência de comprovação de vacinação quando do retorno dos profissionais da educação da rede pública estadual de
ensino, visto que tal exigência apresenta previsão legal no Decreto Estadual Nº. 20.525/2022, em vigência ao tempo da autuação da notícia
protocolada;
CONSIDERANDO que em resposta, o noticiante encaminhou manifestação, Documento Nº. 53117912, no sentido de informar, em suma, que:
"estou sendo impedido de assumir o cargo e exercer minhas funções em razão do Estado do Piauí exigir comprovante de vacinação contra a
COVID-19; e a instituição da 1ª GRE de Parnaíba-PI, estar exigindo tal comprovante de todos os candidatos que passaram no último processo
simplificado de análise de currículo. Passei neste processo simplificado, porém como não me submeti à inoculação por meio deste experimento
de consequências genéticas comprovadas, não posso levar meus documentos para realizar minha lotação, pois só adentra o estabelecimento se
o professor possuir tal comprovante de vacinação";
CONSIDERANDO que na mesma manifestação, o noticiante juntou razões escritas as quais fundamentariam os motivos de sua recusa pessoal
quanto à obrigatoriedade da vacina contra a COVID-19;
CONSIDERANDO o princípio basilar processual, ao contraditório e ampla defesa, por fim, faz-se necessária a continuidade da demanda, a fim de
obter manifestação do órgão estadual de educação, em razão das alegações supracitadas;
CONSIDERANDO que, conforme dados do Boletim Epidemiológico Covid-19 da 25ª Semana deste ano alerta que o Piauí registrou um aumento
de 1.839% de casos, assim como, a taxa transmissibilidade saltou de 1.05 para 1.431;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
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causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume, sendo necessárias novas
diligências, para obtenção de informações iniciais acerca do objeto dos autos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório tem por objeto a apuração de elementos para identificação dos investigados ou do objeto
tratado nos autos, a fim de servir de base à instauração de inquérito civil respectivo, conforme artigo 1º, § 4º, da Resolução do CNMP Nº.
023/2007.
Ademais, com intuito de dar continuidade as investigações, a fim de sanar as lacunas existentes no fato noticiado, necessário se faz o
prosseguimento da investigação.
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 Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar a
regularidade de exigência de comprovação de vacinação em face de profissional da rede de educação do Estado do Piauí,determinando as
seguintes providências:
a) autuação da presente Portaria, acompanhado 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 Defesa da Saúde, para conhecimento, conforme
determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) 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;
c) com cópia da manifestação do noticiante, acostada em Documento Nº. 53117912, e desta portaria, oficie-se a 1ª Gerência Regional de
Educação - 1ª GRE/PI, requisitando informações quanto ao procedimento de controle de atendimento presencial e o protocolo de exigência do
passaporte de vacinação por parte dos servidores e de pessoas atendidas presencialmente, bem como, quais as sanções estão sendo aplicadas
aos servidores que não apresentam o passaporte de vacinação, procedendo ainda manifestação acerca do caso específico deste procedimento,
devendo a manifestação ser acompanhada de toda a documentação necessária à elucidação do feito, consignando o prazo de resposta em 30
(trinta) dias corridos, nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019;
d) com cópia da manifestação do noticiante, acostada em Documento Nº. 53117912, e desta portaria, oficie-se a Secretária de Educação do
Estado do Piauí, com entrega em mãos, requisitando sua manifestação, a fim de apresentar esclarecimentos quanto ao objeto noticiado,
informando quais medidas de prevenção, controle, orientação e fiscalização tem adotado junto ao seu âmbito de atuação, mais especificamente
acerca das eventuais sanções aplicadas aos profissionais que estariam se recusando a cumprir o Decreto Estadual Nº. 20.525/2022, devendo a
manifestação ser acompanhada de toda a documentação necessária à elucidação do feito, consignando o prazo de resposta em 30 (trinta)
dias corridos, nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-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 diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 03 de agosto de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
1 https://www.al.pi.leg.br/radio/noticias-radio/alerta-piaui-registra-aumento-de-1-839-de-casos-de-covid-19
PORTARIA N°. 05-08/2022
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. 000481-426/2022, no
necessário Procedimento Preparatório, objetivando apurar eventual necessidade de realização de concurso público para a rede municipal de
educação de Parnaíba (PI), devido a fatores como o número insuficiente de docentes efetivos licenciados para atuar nas diversas disciplinas da
educação básica, o elevado número de professores em regime de contrato temporário e o registro de inúmeras concessões de aposentadorias,
visto que o último concurso realizado ocorreu em 2010, 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 às diligências iniciais, restou expedido o Ofício Nº. 1547/2022/481-426/2022-SUPJP endereçado à
Secretaria de Educação do Município de Parnaíba (PI), para manifestação acerca dos fatos apresentados pelo noticiante, mais precisamente que
informasse sobre as contratações feitas a partir do último concurso público para professores, realizado em 2010, acompanhada da informação
acerca da lotação desses servidores. Ademais, que encaminhasse a relação de servidores efetivos e temporários que estão atualmente atuando
na rede municipal de educação, devendo juntar as cópias dos contratos desses professores, bem como, informar se há previsão de realização de
concurso público ou teste seletivo para a rede municipal de educação e que informasse acerca das últimas contratações temporárias realizadas;
CONSIDERANDO que conforme Documento Nº. 53717508, a atual Secretária de Educação do Município de Parnaíba (PI), a Sra. Maria de
Fátima da Silveira Ferreira, recebeu pessoalmente, na data de 27 de maio de 2022, o ofício supracitado. Contudo, consoante certidão presente
nos autos, via Documento Nº. 53858431, decorreu o prazo para resposta do referido ofício, sem apresentação de manifestação pela destinatária;
CONSIDERANDO que o artigo 14, do Ato PGJ Nº. 931/2019, estabelece os procedimentos para cumprimento progressivo das deliberações de
solicitações e de requisição de informações e documentos;
CONSIDERANDO que o artigo 14, § 3º e § 4º, do Ato PGJ Nº. 931/2019, estabelece que os ofícios de requisição e reiteração de requisição serão
entregues pessoalmente aos destinatários ou, se remetido pelos Correios, via "AR/MP" - Aviso de Recebimento em Mãos Próprias;
CONSIDERANDO que o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume está na iminência de findar, ainda
pendente de conclusão das diligências determinadas em sede de Notícia de Fato.
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, objetivando apurar
eventual necessidade de realização de concurso público para a rede municipal de educação de Parnaíba (PI), devido a fatores como o número
insuficiente de docentes efetivos licenciados para atuar nas diversas disciplinas da educação básica, o elevado número de professores em
regime de contrato temporário e o registro de inúmeras concessões de aposentadorias, visto que o último concurso realizado ocorreu em 2010,
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
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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 cópia da presente Portaria, reitere-se os termos do Ofício Nº. 1547/2022/481-426/2022-SUPJP, endereçado à atual Secretária de
Educação do Município de Parnaíba (PI), a Sra. Maria de Fátima da Silveira Ferreira, com entrega pessoal, requisitando as informações
anteriormente solicitadas, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remete-se os autos a 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), 03 de agosto de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

4.14. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24981
NotíciadeFato
SIMP nº 0001147-435/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no sistema SIMP sob o protocolo nº 0001147- 435/2022 para apurar informação de que Larice Rodper
estaria fazendo limpeza de pele, extração de cravos, design de sobrancelha e aplicação de cílios sem ter o curso de esteticista no município de
Sigefredo Pacheco (PI).
Contudo, acredito tratar-se de fato atípico.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a profissão de lavagem de carro não caracteriza a contravenção penal de exercício irregular da
profissão, pois qualquer um pode fazê-lo sem necessidade de conhecimento técnico ou uma habilidade específica:
Inviável concluir que o guardador ou lavador de carros exerça profissão ou atividade econômica especializada, apta a caracterizar a contravenção
penal prevista no artigo 47 do Decreto-lei 3.688/1941. Isso porque lavar ou guardar automóveis são atividades que não exigem quaisquer
conhecimentos técnicos ou habilidades específicas as quais, caso não preenchidas ou não observadas, possam ofender a proteção à
organização do trabalho pelo Estado. Ademais, não geram perante a sociedade a presunção da habilitação do profissional. (HC 309.958/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 28/09/2016)
Da mesma forma entendo que a limpeza de pela, extração de cravos, aplicação de cílios e outros procedimentos estéticos simples também não
exigem grandes habilidades ou conhecimentos técnicos, haja vista que qualquer pessoa pode fazer até mesmo em casa.
É o relatório.
Portanto, diante da atipicidade do caso, a Notícia de Fato carece de arquivamento.
Diante o exposto, DETERMINO:
a promoção de arquivamento dos autos na Promotoria de Justiça;
seja providenciada a publicação da decisão de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público;
seja comunicado ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Maior sobre a decisão de arquivamento dos presentes autos.
MARIO ALEXANDRE COSTA
Campo Maior, 01º de agosto de 2022.
Assinado de forma digital por MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO:80764312391
NORMANDO:80764312391 Dados: 2022.08.02 10:29:27 -03'00'
MárioAlexandreCostaNormando
Promotor de Justiça

4.15. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO 24982
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 18/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 daConstituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional
doMinistério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar o Noticiante SÉRGIO MARTINS DE
SOUSA QUEIROZ e todos e quaisquer co-legitimados interessados, incertos ou desconhecidos, do teor da decisão que determinou
oARQUIVAMENTOdo Inquérito Civil Público- ICP - SIMP Nº 000144-101/2018, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: ICP - SIMP Nº 000144-101/2018
REPRESENTANTE: SÉRGIO MARTINS DE SOUSA QUEIROZ
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES/PI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELAS ESCOLAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM VIOLAÇÃO, EM TESE, DO PRINCÍPIO ADMINISTRATIVA DE EFICIÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A
REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, NECESSÁRIAS PARA O AUMENTO DO IDEB NO MUNICÍPIO DE
FRANCISCO AYRES/PI
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. APURAR IRREGULARIDADE. EDUCAÇÃO. IDEB. FIRMAÇÃO DE TAC. ARQUIVAMENTO. 1. É função do
Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros
interesses difusos e coletivos, como é o caso da educação. 2. O Plano Nacional de Educação é regido pela Lei nº 13.005/2014, e, dentre as suas
Metas, destaca-se a Meta 7, qual seja a de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidade, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem de modo a atingir médias nacionais para o IDEB. 3. Considerando as medidas já empreendidas pelo município de
Francisco Ayres e visando que o mesmo possa atingir as Meta 7 em sua plenitude, foi firmado compromisso de ajustamento de conduta, cuja
base legal encontra-se no art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública. 4. Celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, no inquérito civil e
nos procedimentos preparatórios, cabe ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento, através de procedimento adequado.
(Inteligência da Sum. nº 02, do CSMP/MPPI)
DECISÃO
Cls.
O Inquérito Civil em referência foi instaurado com o escopo de averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais
pelas escolas públicas municipais, com violação, em tese, do princípio administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas
públicas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB no município de Francisco Ayres/PI.
2. O presente foi instaurado a partir de representação formulada por Sérgio Martins de Souza Queiroz, onde noticia a existência de
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irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB por parte do Estado do Piauí e municípios, haja vista os baixos índices do IDEB, fato que
viola, em tese, o princípio da eficiência, conforme portaria inicial. (Doc.: 30785762, pág. 08-15)
3. A título de diligência inicial e visando instruir o feito foi determinada a expedição de ofício ao município de Francisco Ayres, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de seu representante legal, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes
documentos/informações: a) manifestação escrita sobre os termos da representação, informando quais as medidas/providências que foram e/ou
estão sendo tomadas para o cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação, notadamente a META 7, nos termos da Lei Federal nº
13.005/2014; e b) relação nominal de todas as escolas públicas municipais em funcionamento, informando o número de funcionárias, alunos e o
IDEB de 2015 e 2017 para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio. (Doc.: 30785762, pág. 21)
4. Devidamente oficiado, o Município de Francisco Ayres, através da Secretaria Municipal da Educação, apresentou manifestação informando a
realização de diversas ações visando aumentar o nível educacional das escolas públicas municipais. Também informou a relação das escolas e
número de servidores. Porém, não constou-se as informações das ações que serão desenvolvidas no ano de 2019 visando o aumento do IDEB.
(Doc.: 30785762, pág. 27)
5. Conclusos, considerando a documentação apresentada, foi determinada a expedição de notificação de audiência à Secretaria Municipal de
Educação, na pessoa de seu então representante legal, com a finalidade de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento,
notadamente, aplicação dos recursos do Fundeb, bem como das notas do IDEB obtidas pelas escolas públicas municipais de ensino
fundamental. (Doc.: 30785762, pág. 30)
6. Assim sendo, na data aprazada, a então Secretária Municipal de Educação, inquirido, declarou: (Doc. 30785762, pág. 34)
Que exerce cargo de Secretária da Educação no município de Francisco Ayres desde 2013; Que o município vem tomando várias medidas para a
melhoria do ensino público; Que várias escolas, que utilizavam o ensino multisseriado, foram suspensas, inclusive pelo baixo número de alunos;
Que a modalidade de ensino multisseriado foi suspensa no ano de 2019; Que os alunos das escolas que tiveram o funcionamento suspenso
foram matriculados em outras escolas; Que, atualmente, o município possui 3(três) escolas em funcionamento, sendo duas na zona rural e uma
na zona urbana; Que até o momento, o município já dispõe de cerca de 450 alunos matriculados na zona urbana e 250 na zona rural; Que a
agregação das escolas visa a melhoria da qualidade do ensino público no município; Que foram realizadas várias reuniões nas comunidades
visando justificar a suspensão do funcionamento de algumas escolas, inclusive mostrar a desvantagem do ensino multisseriado; Que os
servidores e professores estão apoiando as ações que foram realizadas, pois acreditam na melhoria do ensino público municipal; Que o serviço
de transporte escolar é executado por veículos de propriedade do município; Que as escolas municipais em funcionamento são muradas e tem
controle de entrada e liberação dos alunos, a fim de garantir a segurança de alunos e servidores; Que o município vai continuar realizando todas
as ações necessárias para a melhoria do ensino público municipal; Que a Secretaria da Educação está à disposição do Ministério Público para
qualquer informação necessária.
7. Conclusos, de posse dessas declarações e visando instruir o feito, foi determinada a expedição de novo ofício ao município de Francisco
Ayres, via Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de seu representante legal, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes
documentos/informações: Cópia do Calendário Escolar da rede municipal de ensino referente ao ano letivo de 2019. Existe, no município,
processo escolar para aulas de reforço? Em caso positivo, quantos alunos estão inseridos no projeto atualmente e quais disciplinas são
contempladas?. (Doc. Doc. 30785762, pág. 40)
8. Empós, visando instruir o feito, determinou-se a expedição de ofício ao Município de Francisco Ayres — PI, através de sua Secretaria
Municipal de Educação, na pessoa de sua representante legal, requisitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o Plano Municipal da Educação Básica
para o ano de 2019, bem como a relação dos Programas/Projetos que estão em execução, ou serão executados, no Município visando a
melhoria do IDEB. ( Doc. 30785762, pág. 48)
9. Regularmente oficiado, o ente carreou todas as informações requisitadas. (Doc. 30785762, pág. 62, 30785817, 30785835)
10. Na sequência, foi proferido despacho em consideração as informações prestadas, foi requisitado ao ente, quais os Programas/Projetos que
estão em execução, ou serão executados no Município visando a melhoria do IDEB? Considerando que o Plano Municipal de Educação foi
elaborado em Maio de 2015, quais das metas estabelecidas já foram alcançadas?(Doc. 30785835, pág.22)
11. O Município apresentou documentação, pontuando as metas estabelecidas e as cumpridas e com isso, verificou-se que realizou medidas
destinadas à melhoria do nível educacional das escolas e dos alunos da rede municipal. Por isso, a fim de que o objeto do procedimento fosse
cumprido, determinou-se a elaboração, e respectivo envio, de Recomendação Administrativa nº 42/2019 ao Município de Francisco Ayres, na
pessoa do Prefeito e do Secretário Municipal de Educação, determinando a realização de todas as medidas técnicas e administrativas na
realização de políticas públicas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB das escolas públicas municipais. Ademais, fixou-se o
prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo
encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a
impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado. (Doc. 30785835, pág.66)
12. Foi apresentada, assim, manifestação informando o acatamento dos termos da Recomendação Administrativa nº 42/2019, e que houve uma
melhora significativa do IDEB de 2017, comparado ao de 2015; que embora o Município não tenha atingido a média nacional, foi atingida a meta
proposta pelo INEP para o ano de 2021.4. Ademais, o Município apresentou os resultados do IDEB e as metas a serem alcançadas. (Doc.
30785866)
13. Na sequência, foi proferido despacho de prorrogação do prazo de tramitação e expedição de ofício Município de Francisco Ayres, via
Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de sua representante legal, REQUISITANDO, no prazo de 30(trinta) dias, manifestação escrita
acerca da aplicação e os resultados da prova SAEB -ano letivo de 2019. (Doc. 30885425)
14. Município, por meio de sua Secretaria de Educação, informou, em suma, que "as médias de desempenho, apuradas no SAEB, acompanhado
de as taxas de aprovação, reprovação, e abandono, apuradas no CENSO ESCOLAR, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB). Porem o relatório contendo os resultados só seriam divulgados pelo INE, no 2º semestre de 2020". (Doc. 31150113)
15. Considerando o retorno gradual das atividades presenciais, determinou-se a expedição de notificação de audiência ao Município de Francisco
Ayres, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do seu representante legal, para participar de audiência virtual a ser
realizada no dia 27 de outubro de 2020, às 10:30h, através da plataforma "Microsoft Teams", com o escopo de prestar declarações acerca do
objeto deste procedimento, com a possibilidade de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta- TAC, como meio de solução consensual
do objeto deste procedimento.(Doc. 31225104)
16. Após reiteradas redesignações, compareceu o notificado, representado pela Secretária Municipal da Educação, Flaviane Carvalho da Costa,
acompanhada do advogado, Dr. Thiago Ibiapina Coelho OAB 5960/Pl. Aberta a audiência, o representante do Ministério Público explicou o objeto
do procedimento e a finalidade da audiência. Em seguida, a Secretária Municipal da Educação, inquirida, declarou: (Doc. 32446191)
Que o município não atingiu a meta do IDEB prevista para 2029 para o ensino fundamental e médio; Que o valor do IDEB de 2019 foi o seguinte:
Séries iniciais —4,9; Finais —5,2; Que, em razão da pandemia, o ensino público municipal passou a adotar o sistema remoto a partir de abril de
2020 com uso de aplicativo e entrega de atividades impressas; Que o município realizava avaliações sobre o sistema aprendizagem dos alunos,
mas o resultado foi negativo; Que o calendário escolar de 2020 encerrou no dia 21.12.2020; Que o calendário escolar de 2021 está previsto
iniciar no dia 22.02.2021; Que o município vai iniciar as aulas com sistema remoto e atividades impressas; Que o município já está elaborando o
plano de retorno das aulas presenciais; Que o município já está realizando o diagnóstico da estrutura das escolas visando o retorno das aulas
presenciais; Que o município já possui 850 alunos matriculados até o momento; Que o município está trabalhando para a volta das aulas
presenciais no mês de agosto de 2021; Que o município está realizando algumas ações visando o aumento do IDEB, como: planejamento
pedagógico, busca ativa de alunos, criação de reforço escolar para os alunos do 59 e 92 ano, nas disciplinas de matemática e português; Que o
município sempre trabalhou visando cumprir as metas do Plano Nacional de Educação.
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17. Após as declarações, o representante do Ministério Público, a título de diligências, requisitou ao município, no prazo de 60 dias, relatório
circunstanciado dispondo sobre todas as ações realizadas visando o cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação, notadamente o
aumento do IDEB de 2021.
18. O ente apresentou relatório circunstanciado sobre as ações realizadas para cumprimento do PNE e consequentemente o aumento do IDEB.
(Doc.: 32820814)
19. Levando-se em conta a finalidade deste procedimento determinou-se a expedição de notificação de audiência à Secretaria Municipal de
Educação de Francisco Ayres, na pessoa de sua representante legal, para participar de audiência virtual, no dia 07de abril de 2021, às 09h:
30min, através da plataforma "Microsoft Teams",com a finalidade de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento, bem como
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta -TAC como meio de solução consensual do objeto deste procedimento. (Doc. 32949307)
20. Compareceu o notificado, representado pela Secretária Municipal da Educação, Flaviane Carvalho da Costa. Aberta a audiência, o
representante do Ministério Público explicou o objeto do procedimento e a finalidade da audiência. Em seguida, a Secretária Municipal da
Educação, Flaviane Carvalho da Costa, inquirida, declarou:
Que o município possui 914 alunos matriculados em 2021; Que o município está trabalhando para a volta das aulas presenciais; Que o município
está realizando algumas ações visando o aumento do IDEB, como: planejamento pedagógico, busca ativa de alunos, criação de reforço escolar
para os alunos do 5º e 9º ano, nas disciplinas de matemática e português; Que o município sempre trabalhou visando cumprir as metas do Plano
Nacional de Educação.
21. Após as declarações, o representante do Ministério Público, verificando a possibilidade de solução consensual sobre o objeto do
procedimento e seu arquivamento, determinou as seguintes providências: a) envio de minuta de TAC para análise por parte do município de
Francisco Ayres, via Secretaria Municipal da Educação, devendo o município apresentar, no prazo de 30 dias, manifestação escrita sobre a
aceitação ou não de assinatura do TAC; b) envio de cópia do termo de audiência para conhecimento e providências. (Doc. 33078476)
22. Decorrido o prazo para manifestação do ente, este não apresentou a minuta do TAC e não apresentou justificativa para não assinatura, razão
pela qual determinou-se a expedição de notificação de audiência ao município de Francisco Ayres, via Secretaria de Educação, para participar de
audiência virtual no dia 24 de novembro de 2021, às 10h:30 min, na Plataforma virtual Teams, para prestar declarações sobre o objeto deste
procedimento e assinatura de TAC como meio de solução consensual sobre o objeto do procedimento e seu consequente arquivamento. (Doc.
34044305)
23. Aberta a audiência, o representante do Ministério Público explicou o objeto do procedimento e a finalidade da audiência, cientificando-os que
a mesma seria gravada. Em seguida, a Secretária Municipal da Educação, Flaviane Carvalho da Costa, inquirida, declarou: (Doc. 34236078)
Que o município vem desenvolvendo diversas ações educacionais visando à melhoria do ensino público municipal e o cumprimento das metas do
Plano Nacional da Educação; Que o município, visando preparar os alunos do 5º e 9º ano para a avaliação SAEB, realizou várias ações, como
reforço escolar e simulados de português e matemática; Que a avaliação do SAEB será realizada, no município de Francisco Ayres, no dia 26 de
novembro de 2021; Que o município espera atingir a meta do IDEB, com média 6(seis); Que o município vem realizando reuniões com pais e
alunos cientificando-os da importância da participação dos alunos na avaliação SAEB; Que o município vem oferecendo aos alunos várias
atividades visando a motivação e preparo psicológico para a realização da avaliação SAEB; Que o município está confiante no desempenho dos
alunos na avaliação SAEB, diante das ações que foram desenvolvidas pelo município; Que o município vai continuar trabalhando para a melhoria
da qualidade do ensino público municipal.
24. Após as declarações, o representante do Ministério Público, verificando a possibilidade de solução consensual sobre o objeto do
procedimento, apresentou proposta de assinatura de TAC dispondo sobre o compromisso do município em adotar todas as providências
administrativas e técnicas necessárias para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, notadamente a Meta 7. Finalmente, foi
determinado o envio de cópia do presente termo e minuta do TAC ao município de Francisco Ayres, via Secretaria Municipal da Educação, para
conhecimento e providências, devendo apresentar, no prazo de 60 dias, manifestação escrita sobre a aceitação da proposta de assinatura do
TAC, com o consequente arquivamento do presente procedimento.
25. Após reiterados oficiamentos, o ente apresentou minuta de TAC devidamente assinado, comprometendo-se a cumprir o que se segue: (Doc.
53846078)
CLÁUSULA 1ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações e programas previstos no Plano Municipal da Educação de
2022 e outras atividades necessárias para garantir o aumento do IDEB no município;
CLÁUSULA 2ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a assegurar às crianças e adolescentes estudantes das escolas públicas municipais, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3°
da Lei nº 8.069/90);
CLÁUSULA 3ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações necessárias para o cumprimento das metas previstas no Plano
Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CLÁUSULA 4ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a remeter ao Ministério Público - 1ªPromotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
trimestralmente, relatórios das atividades realizadas na área de educação visando o aumento do IDEB e cumprimento das metas previstas no
Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CLÁUSULA 5ª:Este termo de ajustamento de conduta não retira direitos de quaisquer das partes de discutir judicialmente questões relativas à
proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos às questões não abrangidas pelo referido TAC;
CLÁUSULA 6ª:Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Compromissário a
tais interesses/direitos;
CLÁUSULA7ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas aos órgãos municipais ou solicitar de outros órgãos
perícias/vistorias, a qualquer tempo, necessárias para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento deste Termo de Ajustamento de
Conduta.
CLÁUSULA8ª:O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata de multa
diária de R$ 1000,00(mil reais), assumindo pessoalmente o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação, bem como o município
compromissário, este com direito de regresso, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e
administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no §6º, do art.5º, da Lei Federal nº7.347/1985 c/c o art. 814do NCPC.
Parágrafo único: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei
Estadual n° 5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na
forma da lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 9ª: A superveniência de óbices e/ou obstáculos para o cumprimento do ajustado deverá ser comunicada, de forma
pormenorizadamente, à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, cuja manifestação deverá ser instruída com a documentação que lhe
dá suporte para análise;
CLÁUSULA 10ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da Justiça
e/ou no Diário dos Municípios.
É, em síntese, o relatório.
26. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, como é o caso da educação.
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27. Em verdade, o direito à educação é direito social constitucionalmente assegurado como direito de todos e dever do Estado e da família,
devendo ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ademais, a Constituição assegurou que o ensino deve ser ministrado com base, dentre
outros, no princípio da garantia de padrão de qualidade.
28. A propósito, nos termos do art. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e o seu nãooferecimento pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
29. Considerando o escopo deste procedimento, cabe destacar que o art. 214, da Carta Republicana, preceitua que a lei estabelecerá o plano
nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do
analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção
humanística, científica e tecnológica do País; e VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
produto interno bruto (PIB).
30. Atualmente, o Plano Nacional de Educação é regido pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e, dentre as suas Metas, destaca-se a Meta
7, qual seja a de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidade, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem
de modo a atingir médias nacionais para o IDEB.
31. Dessa forma, considerando as medidas já empreendidas pelo município de Francisco Ayres e visando que o mesmo possa atingir as meta 7
em sua plenitude foi firmado compromisso de ajustamento de conduta, cuja base legal encontra-se no art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública,
facultando a este Órgão Ministerial a possibilidade de tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, o qual, repisa-se, revelou-se como instrumento de redução de
litigiosidade, visto que evita a judicialização por meio da autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é
incumbido o Ministério Público e, por consequência, contribui decisivamente para o acesso à justiça em sua visão contemporânea.
32. Não é demais ressaltar que o referido preceptivo legal encontra-se regulamentado pela Resolução 179/2017, do CNMP, o qual aduz que o
compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros
direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às
exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração, não afastando, necessariamente, a
eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para
outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso, podendo ser tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de
inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades
do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário.
33. Dessa forma, de extremo rigor o arquivamento do presente procedimento, devendo ser instaurado Procedimento Administrativo para
acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado, tendo em vista o posicionamento consolidado na Sumula nº 02, do
Conselho Superior do Ministério Público do Piauí:
O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão
explicitar as obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto,
com cláusula penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento. (Grifamos)
Desse modo, considerando a firmação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, instrumento hábil a solucionar o objeto deste procedimento,
determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, sem prejuízo
da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho
Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, e 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do
CNMP.
Outrossim, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão ao Representante, ao Município de Francisco Ayres/PI, via Secretaria Municipal de
Educação, na pessoa de seu representante legal, e, através de edital, a ser publicado no DOEMPPI, bem como aos demais co-legitimados
interessados, incertos ou desconhecidos, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85,
e 10, da Res. nº 23/07, do CNMP. (Caso não seja possível a cientificação/notificação do Noticiante/Representante, fica desde logo deferida a sua
realização por edital.)
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CAODEC/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
Cumpra-se.
Floriano/PI, 04 de julho de 2022.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
(Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)
REFERÊNCIA:NF SIMP Nº 000054-101/2022
NOTICIANTE:ANÔNIMO
NOTICIADO:PREFEITURA DE NAZARÉ DO PIAUÍ
OBJETO:APURAR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA CHAMADA PÚBLICA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ
PARA A CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES.
REFERÊNCIA:NOTÍCIADEFATOSIMPNº000054-101/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Noticia de Fato instaurada a partir de "denúncia" encaminhada com pedido de sigilo de dados ao e-mail institucional da 1ª Promotoria
de Justiça de Floriano, noticiando su- posta ausência de publicidade da Chamada Pública realizada pelo Município de Nazaré do Piauí para a
contratação de cuidadores, senão vejamos:
"Venho por meio desde e-mail, solicitar ao ministério público providências com relação a não publicação da chamada pública para o cargo de
cuidador do seletivo municipal 2022 da cidade de Nazaré do Piauí. Não houve divulgação do edital para que a sociedade por inteiro ficasse ciente
das vagas disponíveis, privilegiando e favorecendo apenas um grupo de pessoas. restringindo o conhecimento das demais pessoas do município.
Queria pedir, que entrasse com providencias em relação a isso. Desde já agradeço e peço sigilo em relação a minha denúncia." (sic)
A titulo de diligência inicial, determinou-se a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí e ao Presidente da CPL de Nazaré do
Piauí, Dr. Mislave de Lima Silva, SOLICITANDO, no prazode10(dez)dias, esclarecimentos quanto ao teor da denúncia encaminhada (ID:
53750535), notadamente sobre a ausência de publicidade da Chamada Pública Nº 001/2022 para a contratação de cuidadores, declinando todos
os locais em que foram publicados o aviso e o edital do certame, visando garantir a sua publicidade, com o envio de documentações
comprobatórias, bem como informe se já houve finalização da seleção, encaminhando cópia dos contratos, em caso positivo.
Regularmente oficiado, o Presidente da CPL do Município de Nazaré do Piauí informou que houve publicação do aviso da chamada pública no
Diário oficial das Prefeituras, ano II, Edição 203, Teresina/PI, 04 de Abril de 2022, pág. 16, no sítio eletrônico do município:
http://nazaredopiaui.pi.gov.br/ e no TCE https://www.tce.pi.gov.br/, encaminhando comprovante de publicações em anexo - ID54019003.
Verifica-se que o período de inscrição para credenciamento foi a partir do dia 04/04/2022 a 14/04/2022, no horário das 08h00min às 23h59min e
que o aviso foi publicado no Diário Oficial das Prefeituras em 04/04/2022. No aviso, ficou consignado que o edital estaria à disposição dos
interessados no sítio do TCE/PI, bem como no Departamento de Licitações e Contratos do Município, localizado na Praça Dr. Sebastião Martins,
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478, Centro, em Nazaré do Piauí.
É,emsíntese,orelatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo 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.
Nessa toada, inclusive, o Eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ sumulou o entendimento de que: "O Ministério Público tem legitimidade para
propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.". (Súmula nº 239)
A propósito, no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios que regem a Administração Pública, nomeadamente,
nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério
Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público.
Na espécie, contudo, este Órgão Ministerial encontra-se impedido de prosseguir com o feito, tendo em vista que após a realização de algumas
diligências, restou demonstrado que não houve comprovação fática do noticiado, uma vez que o Município encaminhou documentações
comprobatórias que garantiram a publicidade da chamada pública a todas as pessoas interessadas.
Desse modo, o arquivamento é medida que se impõe, diante da ausência de irregularidades ou de lesão a bem jurídico tutelado pelo Ministério
Público.
Assim sendo, promove-se, com arrimo no art. 4º, da Res. 174/2017, do CNMP, o ARQUIVAMENTO desta Noticia de Fato, sem prejuízo da
instauração de um novo procedimento, caso venha a surgir justa causa.
dados.
Deixo de notificar o noticiante, em razão da demanda ter sido formulada com sigilo de
Determino a cientificação do CACOP/MPPI, do noticiado e o envio de cópia da presente
decisão para publicação no Diário Oficial do MPPI, arquivando-se os autos após as anotações e baixas de praxe no SIMP.
Cumpra-se.
Floriano/PI, 26 de julho de 2022.
GIANNYVIEIRADECARVALHO
Promotora de Justiça (Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)

4.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS24983
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 49/2022
Portaria n.º 71/2022
Protocolo SIMP 000056-426/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, face ao
disposto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b", da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85, com o fito de apurar suposta irregularidade no tocante à nomeação (Portaria n.° 29/2022) dos membros, titulares e
suplentes, da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de São João da Varjota-PI do ano de 2022, RESOLVE,
nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se
no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou eventual
servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato, registrada no Protocolo SIMP nº 000056-426/2022, como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil;
Considerando o artigo 51, §4° da lei 8.666/93, o qual dispõe que a investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1
(um)ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, DETERMINO RECOMENDESE à Prefeitura de São João da Varjota-PI que, destitua a Comissão Permanente de Licitação do supradito município.
Encaminhe-se, em anexo ao ofício, cópia da presente Portaria;
Comunique-se o interessado, por intermédio da Ouvidoria do MPPI, encaminhando cópia desta Portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
De Teresina p/ Oeiras-PI, datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ de Oeiras

5. PROCON
[]

5.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24984
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0020272/2022-10
Requerente: Nivaldo Ribeiro
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 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao PROMOTOR DE JUSTIÇA - COORDENADOR
GERAL DO PROCON NIVALDO RIBEIRO, devido a seu deslocamento, realizado de Teresina-PI a Luís Correia-PI, no período de 21 a
23/07/2022, para participar da reunião na Prefeitura Municipal de Luís Correia, para tratativas da criação e instalação de Procon Municipal
naquela cidade, conforme Portaria MPPI/PROCON nº 33/2022.
Teresina-PI, 28 de Julho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI
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Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0020607/2022-29
Requerente: Denis Alexandre Teixeira de Sena
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 416/2022
(Sei nº 0283152) e da Controladoria Interna sob nº 556/2022 (Sei nº 0284228), o pagamento de ½ (meia) diária, em favor do servidor DENIS
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, Analista Ministerial - Engenharia Civil, devido a seu deslocamento, realizado de Teresina-PI a Miguel
Alves - PI e Monsenhor Gil - PI, no dia 25/07/2022, para realização de vistoria no local da reforma da Promotoria de Justiça de Miguel
Alves e da reforma de imóvel que abrigará a nova sede da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil, conforme designado na Portaria
PGJ/PI nº 2568/2022.
Teresina-PI, 02 de agosto de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

6. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

6.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24979
EXTRATO
REFERÊNCIA: Convênio n° 11/2022/MPPI/CESVALE
PARTES:
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/CNPJ n° 05.805.924/0001-89;
- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA - CESVALE /C.N.P.J. N° 05.804.208/0001-87
REPRESENTANTES:
- CLEANDRO ALVES DE MOURA - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
- JOSÉ AIRTON VERAS SOARES - DIRETOR GERAL- CESVALE
OBJETO: O presente convênio tem por objeto proporcionar aos estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de
graduação e pós-graduação especialização lato sensu, mestrado e doutorado da CONVENIADA e a oportunidade de realização de estágio na
CONVENENTE, visando aprimoramento profissional em complemento do processo ensino e aprendizagem de competências próprias da
atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses - A contar da publicação.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.788/08 , Lei n° 8.666/1993.
DATA DA ASSINATURA:03/08/2022
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: SEI:19.21.0438.0021061/2022-82

7. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

7.1. DESPACHO24972
DESPACHO
Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº19.21.0722.0011580/2021-97.Contrato Administrativo nº 02/2021/PGJ firmado entre o
Estado do Piauí, por intermédio daProcuradoria-Geral de Justiça, e a Empresa Construtora PadrãoLtda, CNPJ nº 06.224.118/0001-80.
Aplicação da penalidade de multa, 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 0280346).
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 0124688 e 0262868), bem como pela Assessoria de Gestão de Contratos, unidade processante (SEI nº
0280346).
Considerandoa notificação encaminhada à contratada (SEI 0174462 e 0281911) 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, e a defesa apresentada (SEI nº 0190172 e 0281923).
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fundamento no art. 86 da Lei nº. 8.666/93, também nas Cláusulas Sexta e Décima Terceira do
Contrato n° 02/2021/PGJ e no Parecer Jurídico nº 98/2022 (SEI nº 0286280):
Aplicarà empresaCONSTRUTORA PADRÃO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob on° 06.224.118/0001-80, a sanção de multa no valor deR$
R$3.660,48(três mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos),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 -

8. GESTÃO DE PESSOAS
[]

8.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 24963
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1163/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0363.0021426/2022-82:
RESOLVE:
CONCEDERàELIS REGINA DE ARAÚJO, Técnica Ministerial, matrícula nº. 274, lotada junto à Distribuição de 2ª Grau,10(dez)dias de
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compensação para serem fruídos nos dias15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 de agosto de 2022, como compensação em razão de auxílio
aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional Teresina/PI, nos dias 03, 04, 05 e 06 de janeiro
de 2021, conforme designaçãoPORTARIA PGJ/PI Nº 2384/2020, e compensação em razão de atuação em regime de Plantão de acordo com
aPORTARIA PGJ/PI Nº 3478/2021, nos dias 29, 30 e 31 de dezembro de 2021, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1164/2022
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 19.21.0349.0021352/2022-59:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,no dia10 e 11 de agostode2022,àservidoraLINDINEIDE CACILDA DA SILVA, Assessora de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15293, lotada junto à Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como
forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 18 e 19/10/2020, conforme certidões expedidas pela
Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1165/2022
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 19.21.0700.0021143/2022-49:
RESOLVE:
CONCEDERao servidorISMAEL BEZERRA NELSON, Técnico Ministerial, matrícula nº 355, lotado junto à Secretaria Unificada de
Picos,06(seis)diasde compensação para serem fruídos nos dias12, 13 e 30 de setembro e 12, 13 e 19 de dezembro de 2022, como
compensação em razão de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional de Picos, nos
dias 15/05/2020, 11/06/2020, 13/06/2020 e 11/07/2020, conforme designação PORTARIA PGJ/PI Nº 1017/2020.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1166/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0363.0021431/2022-44,
RESOLVE:
CONCEDER 03(três) diasde folga, nos dias15, 30 e 31 de agosto de 2022, à servidora JANAÍNA ALENCAR OLIVEIRA MOURA, Técnica
Ministerial, matrícula nº 119, lotada junto à Assessoria para Distribuição de Processos de 2º Grau, em razão de atuação em regime de plantão,
auxiliando os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, nos dias 18/03 e 02/04/2021, nos termos das
Portarias PGJ/PI Nºs 541 e 603/2021, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1167/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)JULIANA ASSIS DE SOUSA,matrícula nº 2389,de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO,por interesse e conveniência do Ministério Público, conforme art. 15, VI, do Ato PGJ nº 473/2014 e
com efeitos a partir de 28 de julho de 2022
Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1168/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)IZABEL DOS SANTOS SANTOS,matrícula nº 2449,de suas funções perante aoCENTRO DE APOIO
OPERACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº
473/2014 e com efeitos a partir de 01 de agosto de 2022.
Teresina (PI), 04 de agostode 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1169/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)LETICIA CORREIA VERAS SOARES,matrícula nº 2294,de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 20 de julhode 2022.
Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1170/2022
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 19.21.0132.0021366/2022-26
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias22, 23 e 24 agostode2022,àservidoraANNE MIKAELLE LUSTOSA ELVAS MACHADO, Assessora
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de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15742, lotada junto à 17ª Promotoria de Justiça, 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 15/05/2021 e 05/06/2022, conforme certidões expedidas
pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1171/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)LUCAS PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 2227, de suas funções perante aCOORDENADORIADE
COMUNICAÇÃO SOCIAL, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 22 de julhode 2022.
Teresina (PI), 04 de agostode 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1172/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)MARIA VICTORIA TAVARES DE ALBUQUERQUE, matrícula nº 2224, de suas funções perante aSEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº
473/2014 e com efeitos a partir de 29de julho de 2022.
Teresina (PI), 04 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1173/2022
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 19.21.0063.0021400/2022-46:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias11, 12 e 15 de agostode2022,àservidoraINDIANA KATRINE DE ARRUDA MIRANDA, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15227, lotada junto à 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, 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 26/03/2021 e 12/06/2021, conforme certidão
expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1174/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ANDREIA MANOELLE ROCHA DA COSTA, matrícula nº 2221, de suas funções perante aSEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PICOS, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº 473/2014
e com efeitos a partir de 21 de julho de 2022.
Teresina (PI), 04 de agostode 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1175/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0250.0021307/2022-43:
RESOLVE:
SUSPENDER,03 (três)dias de folgas do servidorANAYELTON BRITO FERREIRA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15143,
lotado junto à 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, previstas anteriormente para os dias 09, 10 e 15 de agosto de 2022conformePORTARIA
RH/PGJ-MPPI Nº 870/2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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