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1. SECRETARIA GERAL 
[]

1.1. PORTARIAS PGJ12525 
PORTARIA PGJ/PI Nº 1333/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
RELOTAR JOSE HENRIQUE REIS LEITE DE SOUSA, matrícula nº 15622, Assessor de Promotoria de Justiça, da Promotoria de Justiça de
Fronteias para 3ª Promotoria de Justiça de Picos, a partir de 16 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 16 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1334/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
NOMEAR MATEUS RODRIGO SOUSA CARVALHO, CPF nº 036.611.503-08, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à Promotoria de Justiça de Fronteiras;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1335/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Ofício nº
79/2020, da 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, protocolo e-doc nº 07010082821202038,
R E S O L V E
DESIGNAR o Promotor de Justiça EDILSOM PEREIRA DE FARIAS, titular da 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar na
Manifestação na Ouvidoria nº 1106/2020, autuada sob o protocolo SIMP nº 000104-344/2020, em virtude de impossibilidade de atuação do
Promotor de Justiça titular da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, bem como arguição de suspeição da titular da 42ª Promotoria de Justiça de
Teresina, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 1268/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1336/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
RETIFICAR o teor da Portaria PGJ nº 1263/2020, datada de 03/07/2020, para constar o seguinte:
INTERROMPER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 21 de julho de 2020, as férias do
Promotor de Justiça JOÃO MENDES BENINGO FILHO, titular da 13ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de
2020, previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando 10 (dez) dias
remanescentes para usufrutoem data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1337/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
SUSPENDER 30 (trinta) dias de licença-prêmio do Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras,
anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de setembro de 2020, conforme a escala de licença-prêmio republicada no DOEMPPI nº 553,
de 14/01/2019, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de julhode 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1338/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/16;
CONSIDERANDO a Portaria PGJ nº 1326/2020, que adiou as férias do Procurador de Justiça Hosaías Matos de Oliveira, titular da 20ª
Procuradoria de Justiça,
R E S O L V E
REVOGAR a Portaria PGJ nº 1078/2020, que designou a Procuradora de Justiça ZÉLIA SARAIVA LIMA, titular da 19ª Procuradoria de Justiça,
para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 20ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 30 de junho de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1339/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais, e considerando o
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1.2. ATOS PGJ12552 

despacho exarado no protocolo e-doc nº 07010082888202072,
R E S O L V E
DESIGNAR as Promotoras de Justiça Fabrícia Barbosa de Oliveira, Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da
Atividade Policial - GACEP, e Débora Geane Aguiar Aragão, Coordenadora do Gabinete de Segurança Institucional - GSI, para integrarem o
Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID-19), instituído por meio da Portaria PGJ/PI nº 839/2020, com
efeitos retroativos ao dia 13 de março de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1340/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
RELOTAR ANTONIO DIEGO DA SILVA LIMA, matrícula nº 15433, Assessor de Promotoria de Justiça, do Núcleo das Promotorias de Justiça
Cíveis de Picos para a Promotoria de Justiça de Inhuma, com efeitos retroativos ao dia 15 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1341/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
RELOTAR LUCENIA DA SILVA LIMA, matrícula nº 15552, Assessor de Promotoria de Justiça, do Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de
Picos para a Promotoria de Justiça de Inhuma, com efeitos retroativos ao dia 15 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1342/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
RELOTAR TIARA DE CARVALHO OLIVEIRA, matrícula nº 15311, Assessor de Promotoria de Justiça, da Promotoria de Justiça de Inhuma para
7ª Promotoria de Justiça Cível de Picos, com efeitos retroativos ao dia 15 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1343/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
RELOTAR THAYS DE MOURA AMORIM, matrícula nº 15627, Assessor de Promotoria de Justiça, da Promotoria de Justiça de Inhuma para 7ª
Promotoria de Justiça Cível de Picos, com efeitos retroativos ao dia 15 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1344/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
decisão no processo SEI_19.21.0015.0004379/2020-74,
R E S O L V E
RELOTAR VIRGINIA MARTINS DE SOUSA, matrícula nº 15585, Assessor de Promotoria de Justiça, do Núcleo das Promotorias de Justiça
Criminais de Picos para 8ª Promotoria de Justiça de Picos.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1345/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
decisão no processo SEI_19.21.0015.0004379/2020-74,
R E S O L V E
RELOTAR STEPHANIE REIS DE OLIVEIRA SIQUEIRA, matrícula nº 15567, Assessor de Promotoria de Justiça, do Núcleo das Promotorias de
Justiça Criminais de Picos para 8ª Promotoria de Justiça de Picos.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 17 de julho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

ATO PGJMPPI nº 1021/2020
Institui, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, a Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos, cria o
Núcleo de Práticas Autocompositivas e Restaurativas - NUPAR e dá outras providências.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 127, § 2º,
da Constituição Federal c/c o art.10, inciso V e XIV, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e pelo artigo 12, V, da Lei Complementar
Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO que, de acordo com o Mapa Estratégico Nacional, a visão do Ministério Público Brasileiro é ser uma instituição com atuação
resolutiva na defesa da sociedade, no combate à corrupção e criminalidade e na garantia de implementação de políticas públicas, atuando
baseada nos valores da resolutividade, transparência, proatividade, inovação e cooperação;
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CONSIDERANDO que o Ministério Público, como instituição permanente, é uma das garantias fundamentais de acesso à justiça da sociedade,
tendo a missão de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis (arts. 127, caput, e 129, da
CF/1988), funções essenciais à máxima promoção da justiça;
CONSIDERANDO que o acesso à justiça é direito e garantia fundamental da sociedade e do indivíduo e abrange o acesso ao Judiciário e outros
mecanismos e meios autocompositivos de resolução dos conflitos, dentre eles a negociação, a mediação, a conciliação, bem como as demais
práticas restaurativas;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de buscar todos os meios para a consecução de sua missão constitucional, primando por
uma visão sistêmica e integral das relações sociais e, atuando, diante da complexidade dos fenômenos de conflito e violência, observando, além
dos aspectos relacionais individuais, os comunitários, institucionais e sociais que contribuem para seu surgimento, estabelecendo fluxos e
procedimentos que cuidem dessas dimensões e promovam mudanças de paradigmas, bem como, provendo espaços apropriados e adequados
para tanto;
CONSIDERANDO o objetivo de assegurar a promoção da justiça e efetivação dos direitos indisponíveis e interesses difusos e coletivos (art. 127
da CF) e o dever imposto ao Estado, incluído o Ministério Público, de priorização, sempre que possível, da resolução consensual dos conflitos e
controvérsias (art. 3º, § 2º, 4º e 176 do CPC/2015), dentre outros instrumentos que conferem legitimidade de atuação ao Ministério Público,
também para propor soluções autocompositivas extrajudiciais ou no curso do processo judicial, objetivando a promoção da paz por meio do
tratamento adequado do conflito;
CONSIDERANDO as várias disposições legais (art. 334, do novo CPC; art. 57, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099/1995; art. 5º, § 6º, da Lei
Federal nº 7.347/1985; art.35, III, da Lei Federal nº 12.594/2012, dentre outras) que conferem legitimidade ao Ministério Público para a
construção de soluções autocompositivas;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (que institui a Política Nacional de Incentivo
à Autocomposição no Ministério Público Brasileiro), e na Recomendação nº 54/2017 também do CNMP (que dispõe sobre a Política Nacional de
Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro);
CONSIDERANDO o disposto no art. 7°, inciso VII, da Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014, do Conselho Nacional do Ministério Público,
que propõe a criação de Núcleos Permanentes de Incentivo à Autocomposição no âmbito dos Ministérios Públicos, com a institucionalização de
política correspondente;
CONSIDERANDO a produção de resultados socialmente relevantes e a duração razoável dos procedimentos e processos da atribuição das
Promotorias e Procuradorias de Justiça, bem como o princípio da eficiência e a satisfação das pessoas e instituições atendidas pelo Ministério
Público;
CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar, no Ministério Público do Estado do Piauí, uma política permanente de incentivo e
aperfeiçoamento dos métodos autocompositivos de solução de conflitos e do sistema restaurativo, reforçando-se o papel da Instituição como
agente de transformação social, fomentador de políticas públicas, sobretudo objetivando a consolidação de uma cultura de paz no Brasil;
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria nº 849 de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde, que inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança,
Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa
e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituída a Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos no âmbito do Ministério Público do Estado
do Piauí, com o objetivo de assegurar à sociedade o efetivo acesso à justiça, a disseminação da cultura de pacificação, a redução da litigiosidade
e a satisfação social com a atuação institucional por meio da entrega de resultados juridicamente relevantes para a sociedade piauiense.
Art. 2º A atuação do Ministério Público do Estado do Piauí, por meio de seus membros, servidores e colaboradores, deve ser prioritariamente
resolutiva, contribuindo decisivamente para prevenir ou solucionar, de modo efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo a
concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção a Instituição é legitimada.
Art. 3º Os órgãos do Ministério Público do Estado do Piauí implementarão e adotarão mecanismos de tratamento adequado dos conflitos, como a
negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais em sua atuação, bem como prestarão atendimento
e orientação ao cidadão sobre tais mecanismos.
Art. 4º Sempre que possível e observadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser priorizada a resolução extrajudicial do conflito,
controvérsia ou situação de lesão ou ameaça, especialmente quando essa via se mostrar capaz de viabilizar uma solução mais célere,
econômica, implementável e capaz de satisfazer adequadamente as legítimas expectativas dos titulares dos direitos envolvidos, contribuindo para
diminuir a litigiosidade.
Art. 5º Fica criado, no âmbito do Ministério Público do Piauí, com sede na capital e atuação em todo o território estadual, o Núcleo de Práticas
Autocompositivas e Restaurativas - NUPAR, destinado a fomentar, na esfera institucional, soluções consensuais por meio das técnicas
autocompositivas e demais práticas restaurativas, bem como a implementar a atuação resolutiva do MPPI nos procedimentos instaurados e nos
processos judicializados em que o Ministério Público atue como parte ou fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. O NUPAR, vinculado diretamente ao Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, coordenará, em âmbito estadual, e executará,
em caráter residual, complementar e auxiliar, as atividades de autocomposição e políticas restaurativas no MPPI, realizadas pelas Procuradorias
de Justiça e Promotorias de Justiça, respeitada a atribuição natural dos órgãos de execução.
Art. 6º No exercício da coordenação estadual da Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos, incumbe ao NUPAR:
I - apresentar à Procuradora-Geral de Justiça, sugestões para a implementação da Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de
Conflitos, observados os objetivos estratégicos institucionais;
II - prestar auxílio e orientação às Procuradorias e Promotorias de Justiça, na aplicação de mecanismos de autocomposição para a resolução de
conflitos e demais práticas restaurativas;
III - incentivar e promover, em colaboração com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, a formação e capacitação dos
membros e servidores da Instituição, com oferta de cursos sobre as técnicas e meios autocompositivos;
IV - sugerir no âmbito da Instituição, projetos e atividades intersetoriais com vistas ao alinhamento entre atividade funcional qualitativa e meios
autocompositivos;
V - atuar na interlocução com outros Ministérios Públicos e com parceiros, nos temas de que trata o presente Ato;
VI - propor à Administração Superior a realização de convênios e parcerias necessárias à execução de programas e projetos Institucionais
voltados ao incentivo à autocomposição;
VII - estimular programas de negociação e mediação comunitária e escolar, dentre outras;
VIII - analisar e orientar projetos e programas voltados à utilização dos mecanismos autocompositivos de conflitos e à disseminação da cultura de
paz no Ministério Público do Piauí;
IX - alinhar as diretrizes para uma política de incentivo e de aperfeiçoamento dos mecanismos autocompositivos, identificando e fomentando
projetos e práticas neste sentido;
X - coletar, organizar e divulgar dados, informações e conhecimentos referentes às boas práticas e metodologias aplicadas ou desenvolvidas na
resolução extrajudicial de conflitos;
XI - planejar e fomentar ações e políticas institucionais de caráter geral, em prol da conscientização, do apoio e do aperfeiçoamento dos órgãos
de execução em relação às formas de autocomposição e às técnicas de negociação, mediação e conciliação;
XII - promover, nos casos concretos, a integração dos entendimentos entre os diversos órgãos institucionais por área especializada, de modo que
a resolução dos conflitos ocorra de forma consensual, harmônica e planejada;
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2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

XIII - incentivar a inclusão dos meios autocompositivos de conflitos no conteúdo dos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público do
Estado do Piauí, tanto de membros, servidores, como de estagiários;
XIV - instituir, nos espaços de Justiça Restaurativa, fluxos internos e externos que permitam a institucionalização dos procedimentos
restaurativos, em articulação com a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, as redes de atendimento das demais políticas públicas e
as redes comunitárias, buscando interconexão de ações e apoiando a expansão dos princípios e das técnicas restaurativas para outros
segmentos institucionais e sociais;
XV - representar o Ministério Público em eventos que versem sobre os temas deste Ato;
XVI - elaborar relatório anual de atividades;
XVII - manter cadastro de mediadores e facilitadores voluntários que se utilizam de mecanismos de autocomposição de conflitos no MPPI;
XVIII - exercer outras atribuições compatíveis e necessárias à Coordenação estadual.
Art. 7ºNa execução da Política de Justiça Restaurativa e Tratamento Adequado de Conflitos, o NUPAR atuará, em conjunto ou isoladamente, em
caráter residual, complementar e auxiliar às atividades de autocomposição realizadas pelos membros do Ministério Público com atribuições
naturais.
Art. 8ºA atuação do NUPAR, dar-se-á:
I - de ofício, por iniciativa da Procuradora-Geral de Justiça ou do próprio NUPAR nas matérias de interesse coletivo;
II - mediante solicitação formulada pelo Procurador ou Promotor de Justiça com atribuições na matéria;
III - mediante solicitação de pessoa interessada na solução de conflito individual;
IV - mediante solicitação de parte interessada em processos em trâmite no 1º ou 2º graus.
§1º Se a iniciativa de atuação for da Procuradora-Geral de Justiça, do próprio Núcleo e, em se tratando de matéria coletiva, ou de partes
vinculadas a um processo, faz-se necessária aexpressa anuência do membro do Ministério Público com atribuição funcional natural.
§2º A solicitação de atuação do NUPAR deve ser instruída com cópia da documentação pertinente, a fim de que seja verificada a viabilidade da
adoção de práticas autocompositivas, ou restaurativas, para alcançar a solução harmônica do conflito.
§3º Caso as partes solicitem diretamente ao NUPAR a intervenção em processos em trâmite no 1º ou 2º graus, os requerimentos serão
reencaminhados aos respectivos órgãos de execução para manifestação, previamente à tomada de qualquer providência de natureza
autocompositiva, realizando-se as anotações necessárias.
Art. 9º Sempre que houver autocomposição com repercussão social relevante, indicando a existência de interesse público e da instituição tanto
na divulgação quanto no cadastramento dos dados referentes ao caso prático, o órgão de execução realizará o correspondente comunicado ao
NUPAR, para registro e veiculação pertinentes.
Art. 10º O NUPAR será composto por membros do Ministério Público do Estado do Piauí, além de servidores, estagiários e prestadores de
serviços voluntários, contando com estrutura física, material e tecnológica adequadas e suficientes para o desempenho de suas atividades.
Parágrafo Único. Caberá à Procuradora-Geral de Justiça designar membro do Ministério Público para exercer a coordenação do NUPAR.
Art. 11 O NUPAR será estruturado em três câmaras de resolução de conflitos, onde serão aplicadas as técnicas pertinentes ao tratamento
adequado de cada disputa, sendo elas:
I. Câmara de resolução de conflitos cíveis;
II. Câmara de resolução de conflitos criminais;
III. Câmara de práticas restaurativas.
§1º A câmara de resolução de conflitos cíveis terá a atribuição de facilitar a solução adequada de disputas envolvendo direito individual ou
coletivo, através da aplicação de técnicas de negociação, mediação e conciliação no âmbito da garantia de direitos civis, tais como, direito de
família, direito à educação, à saúde, ao meio ambiente adequado, direitos da criança e do adolescente, dos idosos, das pessoas com deficiência,
dentre outros.
§2º A câmara de resolução de conflitos cíveis terá atribuição, ainda, de auxiliar na formalização dos acordos de não persecução civil, sempre que
solicitado pelo órgão de execução com atribuição natural ou, caso seja solicitado pelo investigado, desde que estejam presentes os requisitos
necessários e, sempre com a anuência do órgão de execução competente.
§3º A câmara de resolução de conflitos criminais terá atribuição de facilitar a solução adequada de disputas, através da mediação penal, com a
finalidade de recompor um conflito originado de um ato delituoso.
§4º A câmara de resolução de conflitos criminais terá atribuição, ainda, de auxiliar na formalização dos acordos de não persecução penal, quando
solicitado pelo órgão de execução com atribuição natural ou, caso seja solicitado pelo investigado, desde que estejam presentes os requisitos
necessários, e com a anuência do órgão de execução competente.
§5º A câmara de práticas restaurativas atenderá, prioritariamente, as vítimas de delitos, seus familiares e a comunidade envolvida direta ou
indiretamente no fato, de modo a viabilizar a recuperação do ofensor, fortalecer vínculos rompidos e restaurar os danos sofridos.
§6º Os facilitadores restaurativos desenvolverão práticas que tenham como foco a satisfação dos envolvidos, buscando a integração, a
responsabilização ativa de todos os que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento da
comunidade.
§7º São consideradas práticas restaurativas para fins deste Ato a serem oferecidas pelo NUPAR à comunidade: os círculos de construção da
paz, as constelações familiares, as previstas na Portaria nº 849 de 27 de março de 2017 do Ministério da Saúde, dentre outras.
§8º As câmaras comunicam-se entre si, num esforço institucional sistêmico para a solução adequada do conflito, considerando a busca da
restauração emocional e sociológica das partes envolvidas.
Art. 12 O NUPAR, no desempenho de suas atividades, contará com o auxílio dos Centros de Apoio Operacional, do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional e suporte da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos e da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.
Parágrafo único. Será facultado ao NUPAR, caso entenda necessário, solicitar apoio externo ou interno de pessoas, órgãos ou instituições com
o conhecimento técnico adequado ao caso.
Art. 13 A fim de atender as demandas de todo o território estadual, o NUPAR utilizará os instrumentos tecnológicos disponíveis, além de articular
com o membro do Ministério Público local, as práticas restaurativas a serem aplicadas em cada caso para o alcance da autocomposição e
restauração necessárias.
Art 14 Para atingir os fins a que se propõe, o NUPAR firmará parcerias e acordos de cooperação com Poderes, instituições públicas e privadas,
inclusive estimulando a atuação efetiva das redes de proteção, assistência, saúde, educação e segurança já existentes, além de fomentar a
responsabilidade social de empresas e da comunidade em geral.
Art. 15 O NUPAR será previamente ouvido nos casos de conflitos de atribuições entre órgãos de execução, envolvendo matéria autocompositiva.
Art. 16 O detalhamento da forma de atuação, da organização e do funcionamento do NUPAR será regulamentado em regimento específico.
Art. 17 Para a consecução do disposto neste Ato, aplicam-se as disposições contidas na Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014 e
Recomendação nº 54, de 28 de março de 2017, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público.
Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradora-Geral de Justiça.
Art. 19 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Atos PGJ nº 922/2019 e 929/2019.
Teresina, 17 de Julho de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
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2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI12529 

2.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI12530 

PORTARIA N° 23/2020 INQUÉRITO CIVIL Nº 08/2020-MPPI/2PJB)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição
Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO que, no exercício das suas funções institucionais, cabe ao Ministério Público Federal promover diversas medidas, dentre as
quais: instaurar inquérito civil público; promover ação civil pública, ação penal, ação decorrente de improbidade administrativa; expedir
notificações e recomendações; requisitar diligências, exames, perícias, documentos, instauração de procedimentos administrativos etc., em face
de pessoas físicas e jurídicas, privadas ou públicas, inclusive suas autoridades, visando a proteção ou recuperação da integridade do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que, em caso de situações de violação às normas jurídicas por pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (artigo
25, inciso IV, "b", da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO que, completando o arcabouço normativo que confere legitimidade ao órgão ministerial para a propositura das ações de
improbidade administrativa, tem-se o disposto na Lei 8.429/92, artigo 17: "a ação principal, que tera o rito ordinário, será proposta pelo Ministério
Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar";
CONSIDERANDO a representação feita pela Câmara Municipal de Barras, subscrita por parte dos vereadores, dando conta de supostas
irregularidades na contratação da profissional Lumara Gonçalves Lages, médica da estratégia de saúde da família do Município de Barras, que,
supostamente, não poderia cumprir a carga horária de forma integral devido a cumulação da função com residência médica com vínculo no
Hospital Municipal Moyses Deutsch em Estado de São Paulo, afora outras irregularidades como o fato de ser irmã do Procurador Geral do
Município;
CONSIDERANDO o Parecer CRM-MG nº 177/2016-Processo de Consulta 5.852/2016, cedido pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Sáude do Ministério Público do Estado do Piauí, o qual conclui que não há empecilho legal ou constitucional para cumulação do cargo médico
com a especialização em residência médica, desde que "cumpra 60 (sessenta) horas do curso;
CONSIDERANDO que para o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso a inobservância da carga horária pelos profissionais da saúde
implica em considerável prejuízo ao erário (Levantamento. Relator: Conselheiro Substituto Luiz Carlos Pereira. Aco rda o nº101/2019-TP. Julgado
em 26/03/2019. Publicado no DOC/TCE-MT em 03/04/2019. Processo nº 37.227-7/2018);
CONSIDERANDO que, para melhor apuração e elucidação dos fatos investigados, necessário se faz a instauração de Inquérito Civil, a fim de
averiguar a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e reparação do dano gerado ao erário;
RESOLVE-SE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar irregularidades na contratação da profissional Lumara Gonçalves Lages, médica da
estratégia de saúde da família do Município de Barras, que podem configurar ato de improbidade administrativa.
Desde já, adoto as seguintes providências:
<>Registro e autuação da presente portaria; Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja
dada publicidade a ela; Para secretariar os trabalhos, nomeio os assessores de promotoria, Erica Micaele da Silva Nascimento (matrícula 15.224)
e Wesley Alves Resende (matrícula 15.493) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388); Oficie-se ao Centro de Apoio
Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público e ao Conselho Superior do Ministério Público comunicando sobre a
instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria; Requisite-se os dados cadastrados no Tribunal de Justiça Eleitoral sobre Lumara
Gonçalves Lages, a fim de comprovar a prática de nepotismo com a sua contratação pelo Município de Barras; Pesquisa no Sistema de Busca
Integrada de Dados-BID do Ministério Público, a fim de comprovar a relação de parentesco entre a investigada e o Procurador Geral do
Município; Pesquisa no Portal dos Conveniados eventuais notas de empenho emitidas no CPF da investigada;Feito isso, tornem os autos
conclusos para verificar a possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Cível com a investigada, conforme sugerido no Parecer nº
07/2020 do Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (anexo), e para ulteriores deliberações.
A fim de ser observado o artigo 9º da Resoluça o nº 23 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para
conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Barras/PI, 20 de fevereiro de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

Notícia de Fato nº 162/2019
SIMP Nº 935-166/2019
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato nº 162/2019, registrada no SIMP sob o número 935-166/2019, na qual o Ministério Público Federal encaminhou para
a Promotoria de Justiça de Água Branca a NF 1.27.000.000022/2014-84, na qual relata possível prática de crime previsto no inciso I, do art. 1º da
Lei 8.176/91, supostamente praticada pela proprietária do Posto de Gasolina EDNA MARIA NERY DE SENA.
Considerando que no dia 17 de fevereiro de 2020, às 09h04min, compareceu a Sra. EDNA MARIA NERY DE SENA (CPF 700.184.643-00),
representante da empresa EDNA MARIA NERY DE SENA, acompanha de seu advogado Dr. Pedro Soares Benevides, OAB/PI 675/84, tendo
sido informada sobre os benefícios do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, a requerida, orientada por seu advogado, não confessou a
suposta prática do crime, restando, portanto, inviável a celebração do ANPP.
Considerando o oferecimento da Denúncia nos autos nº 170-91.2020.8.18.0034, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, sem
a necessidade de informar ao noticiante nos termos da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Determino, ainda, a publicação da presente decisão no DEOMPPI.
Cumpridas as diligências supra, dê-se baixa no SIMP.
Água Branca (PI), 15 de julho de 2020.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 02/2020
SIMP Nº 736-166/2019
DESPACHO
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2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI12531 

Trata-se de Notícia de Fato convertida em Procedimento Administrativo nº 02/2020, registrada no SIMP sob o número 736-166/2019, em que o
Noticiante relata a utilização de um veículo do PAC, PLACA OVX0963, na realização de obras da GM Construções, na Av. Neco Teixeira, no
município de Água Branca-PI, veículo este pertencente ao Município de Lagoinha do Piauí.
Considerando que a documentação acostada aos autos invoca a prática, em tese, do crime do art. 312 do Código Penal Brasileiro (Peculato
Desvio), bem como a possibilidade da prática do acordo de não persecução penal previsto na resolução 181/CNMP.
Considerando a notificação do Sr. JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA FILHO (CPF 051.372.403-79) para que, por meio de advogado,
informasse, se possui interesse na celebração do instrumento despenalizador da não persecução penal, previsto na resolução 18/2017 CNMP.
Considerando a documentação enviada por seu advogado o Dr. ANTÔNIO GONÇALVES DE MESQUITA, OAB/PI 1.706/86, informando que seu
cliente tem interesse na realização do acordo de não persecução penal.
Considerando a realização do ANPP no dia 17 de fevereiro de 2020 na sede da Promotoria de Justiça de Água Branca, bem como o envio do
pedido de homologação ao Poder Judiciário.
Considerando o pedido de Homologação do ANPP nos autos nº 171-76.2020.8.18.0034, determino o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, informando ao noticiante da homologação do acordo.
Determino, ainda, a publicação da presente decisão no DEOMPPI.
Cumpridas as diligências supra, dê-se baixa no SIMP.
Água Branca (PI), 15 de julho de 2020.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 26/2020 SIMP 000960-177/2019
PORTARIA nº 38/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV), por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, com fulcro nos artigos 127, caput; 129, inciso II, ambos da
Constituição Federal (CF/88); artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93; e artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento da legislação consumerista;
CONSIDERANDO que o fornecimento de energia elétrica constitui verdadeiro serviço essencial, nos termo do art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783, de
28 de junho de 1989 e que a paralisação e interrupções em seu fornecimento geram prejuízos materiais incalculáveis para os consumidores, bem
como transtornos psicológicos àqueles que dela necessitam vitalmente;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008 (Decreto do SAC) estipula que os serviços submetidos à regulação do poder
Público federal deverão possuir serviço de atendimento ao consumidor gratuito, a fim de resolver as demandas trazidas pelos consumidores;
CONSIDERANDO que, em decorrência das falhas na prestação de serviços por parte da ELETROBRAS SA/CEPISA/EQUATORAL ENERGIA,
os consumidores têm sido colocados em posição de elevada desvantagem, na forma no art. 51, inciso IV, bem como descumprido o mandamento
contido no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:
"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código"
CONSIDERANDO ainda que a conduta da ELETROBRAS SA/CEPISA/EQUATORAL ENERGIA, na condição de concessionária de serviço
público, pode implicar em violação também dos princípios inscritos no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quais sejam,
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação;
CONSIDERANDO a necessidade de dar tratamento coletivo à presente matéria, a fim de inibir posteriores condutas da ELETROBRAS
SA/CEPISA/EQUATORAL ENERGIA, no sentido de continuar a quedar-se inerte diante de tais problemas no fornecimento de energia elétrica no
Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o disposto no art. 14, e 19, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei no.
8.078/1990;
CONSIDERANDO a NOTÍCIA DE FATO (NF) nº 182/2019, registrada e autuada no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí
(2ª PJV) sob o SIMP 000960- 177/2019, com base no termo de declarações ofertado por CLIDENOR JOSÉ DOS SANTOS,
residente na localidade Riacho dos Porcos zona rural do Município de Valença do Piauí,
noticiando que na referida localidade há sérios problemas com o fornecimento de energia elétrica, tais como a falta de energia elétrica por 5
(cinco) dias consecutivos;
CONSIDERANDO que a referida NF foi prorrogada por 90 (noventa) dias, conforme disposto no art. 3º da Resolução nº 174, de 04 de julho de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo da prorrogação sem que todos os fatos constantes nos autos da NF em questão fossem apurados;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado a apurar fatos
ainda não sujeitos a inquérito civil;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 26/2020,
para apurar, acompanhar e fiscalizar o conjunto de medidas e providências necessárias a cargo da EQUATORIAL/CEPISA, tendentes ao regular
fornecimento e adequada disponibilização de energia elétrica na localidade "Riacho dos Porcos", zona rural do Município de Valença do Piauí, no
ano de 2020, DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa;
A NOMEAÇÃO dos Assessores de PJ ANDRESSA MARIA FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR e JOAQUIM FERREIRA DA SILVA JUNIOR
para secretariarem este procedimento;
A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da Sede das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí/PI, para fins de publicidade do ato
e amplo controle social;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio
e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MPPI), para conhecimento;
A EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO À ELETROBRAS SA/CEPISA/EQUATORAL ENERGIA, para que apresente defesa no prazo legal de 15
(quinze) dias úteis, na forma do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 36/04, contados processualmente de sua ciência, devendo se
manifestar sobre a proposição de cronograma de adequações estruturais de curto prazo, a fim de evitar que se repitam os fatos que compõem o
objeto do presente feito, manifestando-se também sobre a possibilidade de promover reparações materiais e/ou morais aos consumidores
atingidos pelo evento sob exame, podendo ainda elucidar outros pontos que possam esclarecer o objeto do presente feito;
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A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA), a fim de que forneça a este 2ª PJ de Valença do Piauí,
no prazo de 10 (dez) dias (art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85) informações referentes ao padrão de qualidade do serviço de atendimento ao
consumidor (SAC) da ELETROBRAS SA/CEPISA/EQUATORAL ENERGIA, bem como sobre outros pontos que auxiliem no esclarecimento
objeto do vertente feito;
A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS
para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, 18 de março de 2020.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) nº 21/2020 SIMP 001063-177/2019
PORTARIA nº 37/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que a moralidade administrativa é princípio obrigatório em toda conduta administrativa, significando o "dever de boa
administração";
CONSIDERANDO que o concurso público é o meio posto à disposição da ádministração Pública tanto direta, quanto indireta, para selecionar os
candidatos mais aptos a ocuparem um cargo ou emprego público;
CONSIDERANDO que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a contratação de pessoal sem concurso
público e sem processo seletivo constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 e que, nestes
casos, "o dolo genérico decorre da própria contratação sem concurso público, pois é evidente que o gestor público precisa ter ciência de que não
pode haver contração de servidor efetivo sem a prévia aprovação em concurso público;
CONSIDERANDO que a vedação ao ingresso no serviço público sem a realização de concurso público deflui dos princípios assentados no art. 37
da Constituição Federal, motivo pelo qual não se faria possível afastar o dolo do agente público que realiza contratação sem observar a regra
constitucional;
CONSIDERANDO que a contratação de pessoal sem concurso público e sem processo seletivo constitui dano ao erário, nos termos do artigo 10
da Lei nº 8.429/92, decorrente da aplicação irregular da verba pública para o pagamento de pessoas que não podem assumir a condição de
servidores ou contratados do Poder Público, pois que não
foram submetidas a processo seletivo ou a concurso público;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter nos quadros da administração pública direta e indireta somente servidores concursados, exceto
os que, na forma da lei:
Estejam ocupando cargos em comissão, considerados de livre nomeação e destituição, abstendo-se de contratar servidores nesta condição e
que sejam desviados da função de chefia, direção e assessoramento;
Forem ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo simplificado, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público;
Forem ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo simplificado, como agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a
endemias, na forma disciplinada na Lei Federal nº 11.350/2006;
Forem ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo simplificado, para o atendimento a programas específicos, decorrentes de
convênios com outros entes da Federação;
Tenham sido terceirizados determinados serviços não finalísticos da entidade pública, por meio de contratos de direito privado, após regular
procedimento licitatório, contratados por intermédio de empresas especializadas na mão de obra desejada;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15 da Lei Complementar 101/2000, "serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17", tendo-se como adequada
com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que
somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício e compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições;
CONSIDERANDO que foi instaurada no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça (2ª PJV) a NOTÍCIA DE FATO (NF) nº 201/2019 SIMP 001063-
177/2019, com base em declarações prestadas por diversos agentes públicos do Município de Novo Oriente do Piauí, onde relatam que prestam
serviços sem nunca terem feito concurso público, tampouco teste seletivo, bem assim nunca terem assinado contratos e que, se foram
contratados, não receberam cópia do respectivo contrato, tampouco o assinaram, asseverando ainda que, para receber seus vencimentos,
pagam o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Imposto Sobre Serviço (ISS);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) Nº 21/2020,
registrado e autuado no SIMP 001063-177/2019, com fundamento no artigo 2º, §7º, da Resolução (Res.) n. 23/2007 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), nos artigos 8º e 38 da Res. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), bem assim à luz da
Lei n.° 7.347/95, com o propósito de apurar informações acerca de supostas contratações precárias e/ou possíveis irregularidades na
"contratação" de diversos agentes públicos conforme declarações anexa aos autos, que nunca fizeram concurso público, tampouco teste seletivo,
bem assim supostamente sequer assinaram contrato, no Município de Novo Oriente do Piauí/PI, notadamente no ano de 2019,
DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
A NOMEAÇÃO da assessora de Promotoria de Justiça ANDRESSA MARIA FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR para secretariar este
procedimento;
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, REQUISITANDO-LHE, com as advertências de
praxe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, esclarecimentos acerca dos fatos noticiados, deslindando qual a natureza do vínculo com a
ádministração dos diversos agentes públicos, a que se refere as declarações anexas aos autos, ante a informação de que supostamente nunca
fizeram concurso público, tampouco teste seletivo, bem assim supostamente sequer assinaram contrato, no Município de Novo Oriente do Piauí,
trazendo os autos os seguintes documentos: a) a cópia do ato administrativo motivador da contratação dos referidos "agentes públicos"; b) as
fichas funcionais, horário de trabalho e funções efetivamente desempenhadas;
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c) os demonstrativos de pagamentos efetuados aos aludidos contratados a qualquer título; d) os comprovantes da efetiva prestação dos serviços
públicos; e) o plano de cargos e carreiras do serviço público municipal; f) a respectiva Lei Orgânica ou lei Municipal de Novo Oriente do Piauí que
disponha sobre a contratação de servidores em caráter temporário; g) os eventuais documentos relativos a procedimentos relacionados ao Teste
Seletivo Simplificado no ano de 2018 e 2019, remetendo-se inclusive a relação dos classificados e dos contratados, com a descrição dos cargos
exercidos na ádministração Pública; h) a relação de todo o quadro de agentes públicos em sentido amplo da Prefeitura Municipal de Novo Oriente
do Piauí que, no ano de 2018 e 2019, (h.1) foram ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo simplificado, por tempo determinado,
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; (h.2) que foram ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo
simplificado como agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a endemias, na forma disciplinada na Lei Federal nº 11.350/2006; (h.3)
que forem ou tenham sido contratados, mediante processo seletivo simplificado, para o atendimento a programas específicos, decorrentes de
convênios com outros entes da Federação; (h.4 ) que foram ou tenham sido terceirizados determinados serviços não finalísticos da entidade
pública, por meio de contratos de direito privado, após regular procedimento licitatório, contratados por intermédio de empresas especializadas na
mão de obra desejada, ou (h.5 ) por qualquer outro meio a ser devidamente declinado e motivado;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
(CPJ/PI);
A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
para ciência;
O ENVIO da presente portaria de conversão, 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 AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, 18 de março de 2020.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí

A Sua Excelência a Senhora,
TERESIHA DE JESUS OLIVEIRA COSTA
Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora do Piauí-PI
Rua Agostinho Barbosa, 420, Centro, CEP: 64228-000 - Nossa Senhora de Nazaré-PI teresinhaoliveira2010@bol.com
RECOMENDAÇÃO Nº 32/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei
Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que Constituição Federal de 88, em seu art. 1°, III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental,
e que o seu art. 5°, caput, erigiu o direito à segurança como um direito fundamental do ser humano;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do
Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e §§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional da Educação estabelece em sua Meta 19 o estímulo a constituição e o fortalecimento de conselhos
escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
CONSIDERANDO que o Plano Municipal é um documento que fundamenta, regulamenta e orienta a proposição e execução de políticas públicas
do município, para um período determinado;
CONSIDERANDO que o plano municipal de educação trata-se de um planejamento para um período de 10 anos (2015 a 2025) elaborado em
consonância com os Planos Nacional e Estadual, e que é um documento de construção coletiva onde se ouviu os anseios de alunos,
profissionais da educação, pais, além da sociedade civil;
CONSIDERANDO que a Lei 13.005/14 dispõe em seu artigo 8º que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias
previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano, contado da publicação da lei;
CONSIDERANDO que o mesmo artigo 8º da referida lei estabelece que os entes federados determinarão nos respectivos planos de educação
estratégias que:
- assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais;
- considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade
educacional e a diversidade cultural;
- garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
etapas e modalidades;
- promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 678 Disponibilização: Sexta-feira, 17 de Julho de 2020 Publicação: Segunda-feira, 20 de Julho de 2020

Página 9



2.5. SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OEIRAS12538 

2.6. 72ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - ITAUEIRA12539 

providências cabíveis (art. 27º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
RESOLVE:
RECOMENDAR a excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré-PI, atendendo aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que:
Adote as providências necessárias para o cumprimento e monitoramento permanente das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação
do município de Nossa Senhora de Nazaré;
Apresente a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 15 dias, um relatório pormenorizado das metas que já foram cumpridas, além de um
cronograma de execução das metas restantes;
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Publique-se no Diário Oficial do Ministério Público.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania.
Campo Maior-PI, 20 de maio de 2020.
(Assinado digitalmente)
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

PORTARIA N.º 09/2020
A DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OEIRAS, por intermédio de seu Diretor de Sede Substituto, Promotor de
Justiça JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo art. 1º, incisos I, III, IX e XVII e XXIV do Ato PGJ nº
823/2018;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº. 1020/2020, disponibilizado no DOMPPI em 15/07/2020, publicado em 16/07/2020, conferindo nova redação ao
art. 1º do Ato PGJ n.º 997/2020, dispondo que "o regime de teletrabalho, nos termos do ATO PGJ Nº 995/2020 (alterado pelo ATO PGJ Nº
996/2020), com a suspensão do expediente presencial do Ministério Público do Estado do Piauí, inclusive a participação dos membros
nos atos, sessões colegiadas e audiências judiciais, até o dia 09 de agosto de 2020, como meio de restringir o contato social,
diminuindo a circulação e aglomeração de pessoas com o fim de prevenir e conter o contágio pelo COVID-19 em prol da saúde pública,
ressalvadas situações que impossibilitem a sua adoção (NR)" (grifo nosso);
CONSIDERANDO, ainda, o Ato PGJ nº. 1019/2020, disponibilizado no DOMPPI em 15/07/2020, publicado em 16/07/2020, conferindo nova
redação ao art. 2º do Ato PGJ n.º 996/2020, dispondo que "ficam suspensos os prazos de processos administrativos e de feitos extrajudiciais até
o dia 09 de agosto de 2020, ressalvados os casos urgentes e inadiáveis";
CONSIDERANDO, por fim, a citada prorrogação do período de teletrabalho no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí e a necessidade
de adequação às atividades da Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras/PI;
RESOLVE:
PRORROGAR A SUSPENSÃO de atendimento presencial ao público em geral, na Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras, sito à Av.
Benedito Martins, nº 389, Oeiras Nova, Oeiras-PI, até o dia 09 de agosto de 2020, nos moldes do Ato PGJ n.º 1020/2020.
SUSPENDAM-SE os prazos de processos administrativos e de feitos extrajudiciais até o dia 09 de agosto de 2020, ressalvados os casos
urgentes e inadiáveis.
Ressalvadas as disposições em contrário, mantêm-se as demais disposições contidas na Portaria nº 02/2020 da Diretoria de Sede das
Promotorias de Justiça de Oeiras.
Publique-se no DOMPPI, no mural da Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras e na Porta de entrada desta Sede.
Encaminhem-se a referida Portaria à Coordenadoria de Recursos Humanos do MPPI, à Procuradoria Geral de Justiça e à Corregedoria Geral do
Ministério Público.
Oeiras - PI, 16 de julho de 2020.
JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça - Diretor de Sede em Substituição

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 057/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu presentante infra-firmado, no uso das atribuições constitucionais e legais que lhes são
conferidas pelo artigo 127 da Constituição Federal; pelos artigos 26, 27, incisos I a IV e o seu parágrafo único, inciso IV, artigo 32, inciso II, e 80,
todos da Lei Federal nº 8.625/93; pelo artigo 5º, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/94; pelos artigos 78 e 79 da Lei
Complementar Federal nº 75/93, pelo Código Eleitoral, e ainda:
CONSIDERANDO que a Lei das Eleições veda a prática de "ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária" (art. 73, inciso I, da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que se insere na referida vedação a utilização de veículos da administração pública com desvio de finalidade em favor de
candidatura (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 75037, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE de 16/10/2015, p. 109; e
TRE-GO - Ação Cautelar nº 10128, rel. Desembargador Walter Carlos Lemes, DJ de 26/11/2013, p. 3/4);
CONSIDERANDO que a utilização gratuita de máquinas e materiais da prefeitura ou custeadas por esta para realização de benfeitorias em
propriedades particulares, urbanas ou rurais, em período próximo às eleições, ressalvadas as exceções previstas no § 10 do art. 73 da LE,
também caracterizam a referida conduta vedada (TRE-SP - RECURSO nº 97814, rel. Des. Diva Prestes Marcondes Malerbi, DJESP de
14/11/2014);
CONSIDERANDO que também é vedado "usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram" (art. 73, inciso II, da Lei 9504/97);
CONSIDERANDO que a referida conduta vedada deve ser interpretada em consonância com os princípios da impessoalidade e da moralidade
previstos no art. 37 da Constituição Federal, pelos quais se infere que é vedado o uso de materiais e serviços públicos para fins eleitorais,
independente de normas regimentais;
CONSIDERANDO que é vedado "ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do
Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
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expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado" (art. 73, inciso III, da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que "as condutas vedadas previstas no art. 73, I, II e III, da Lei 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de
registro de candidatura." (TSE - Representação nº 66522, rel. Min. Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, DJE de 3/12/2014, p. 48;
Recurso Especial Eleitoral nº 26838, rel. Min. José Antônio Dias Toffoli, DJE de 20/5/2015, p. 148/14; Recurso Ordinário nº 643257, rel. Min.
Fátima Nancy Andrighi, DJE de 02/05/2012, p. 129, dentre outros)
CONSIDERANDO que as referidas condutas vedadas também podem caracterizar abuso de poder político e econômico dependendo da
gravidade (art. 22 da LC 64/90), sendo que (i) "consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, inexiste óbice a que o abuso de poder
seja reconhecido com base em condutas praticadas ainda antes do pedido de registro de candidatura ou do início do período eleitoral." (TSE -
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 51475, rel. Desig. Min. João Otávio De Noronha, DJE de 02/06/2015, p. 50); e que (ii) "é
desnecessário, em AIJE, atribuir ao réu a prática de uma conduta ilegal, sendo suficiente o mero benefício eleitoral angariado com o ato abusivo
e a demonstração da gravidade da conduta." (TSE - Recurso Ordinário nº 406492, rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJE de 13/2/2014, p. 97/98);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar
a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RECOMENDA ao Sr. Prefeito Municipal de Rio Grande do Piauí-PI, com fulcro no artigo 127 da Constituição Federal e no 6º, XX, da Lei
Complementar 75/93, que na qualidade de Chefe do Poder Executivo adote providências a fim de garantir a observância dos preceitos
normativos do art. 73, incisos I, II, e III, da Lei 9.504/97 pela Administração pública.
DETERMINO:
. A expedição de OFÍCIO ao Prefeito, requisitando o encaminhamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da relação dos veículos próprios ou
terceirizados utilizados pela administração pública, com a indicação das respectivas placas, finalidade de uso e sistema de controle de uso (ato
normativo regulamentar, se houver), incluindo as máquinas e veículos do PAC-2;
RESOLVE RECOMENDAR:
- Ao Senhor MAURÍCIO MARTINS COSTA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ/PI, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas, que DÊ CIÊNCIA do teor da presente recomendação aos seus correligionários de molde que SE
ABSTENHA da utilização indevida de veículos próprios ou terceirizados da administração pública, em especial não usar as máquinas e
veículos do PAC-2 em situações extravagantes ao termo assinado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDS)[1], devendo ser utilizada
apenas no interesse do Município de Itaueira-PI.
Autue-se. Publique-se. Cumpra-se.
Itaueira-PI, 15 de julho 2020.
(assinado por certificação digital)
Francisco de Assis R de SANTIAGO Jr
Promotor da 72ª Zona Eleitoral
[1] O Governo Federal lançou, no exercício de 2010, a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Entre os objetivos do PAC 2,
destacam-se a universalização do acesso à energia elétrica e à água tratada no campo e na cidade, ampliação da agricultura irrigada,
revitalização de bacias hidrográficas, ampliação do acesso à habitação, expansão das malhas rodoviária e ferroviária e sua integração com
portos, hidrovias e aeroportos e conservação das estradas vicinais, importantes para o escoamento da produção e para a segurança do tráfego
nos pequenos municípios.
Para tanto, em julho de 2010, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Comitê Gestor do PAC lançou a ação de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais. Essa ação visa fomentar a infraestrutura de pequenos municípios, por meio da compra
direta de retroescavadeira, motoniveladora e caminhão caçamba e posteriormente sua doação, garantindo a melhoria no transporte de produtos e
pessoas no meio rural.
As prefeituras, a partir da referida ação, recebem os equipamentos nos seus respectivos estados, nas denominadas cidades-pólo, ou seja, em
municípios selecionados para sediar as entregas, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e suas delegacias.
Esse recebimento é formalizado por meio de Termos de Doação ratificados pelos gestores municipais.
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 058/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu presentante infra-firmado, no uso das atribuições constitucionais e legais que lhes são
conferidas pelo artigo 127 da Constituição Federal; pelos artigos 26, 27, incisos I a IV e o seu parágrafo único, inciso IV, artigo 32, inciso II, e 80,
todos da Lei Federal nº 8.625/93; pelo artigo 5º, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/94; pelos artigos 78 e 79 da Lei
Complementar Federal nº 75/93, pelo Código Eleitoral, e ainda:
CONSIDERANDO que a Lei das Eleições veda a prática de "ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária" (art. 73, inciso I, da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que se insere na referida vedação a utilização de veículos da administração pública com desvio de finalidade em favor de
candidatura (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 75037, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE de 16/10/2015, p. 109; e
TRE-GO - Ação Cautelar nº 10128, rel. Desembargador Walter Carlos Lemes, DJ de 26/11/2013, p. 3/4);
CONSIDERANDO que a utilização gratuita de máquinas e materiais da prefeitura ou custeadas por esta para realização de benfeitorias em
propriedades particulares, urbanas ou rurais, em período próximo às eleições, ressalvadas as exceções previstas no § 10 do art. 73 da LE,
também caracterizam a referida conduta vedada (TRE-SP - RECURSO nº 97814, rel. Des. Diva Prestes Marcondes Malerbi, DJESP de
14/11/2014);
CONSIDERANDO que também é vedado "usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram" (art. 73, inciso II, da Lei 9504/97);
CONSIDERANDO que a referida conduta vedada deve ser interpretada em consonância com os princípios da impessoalidade e da moralidade
previstos no art. 37 da Constituição Federal, pelos quais se infere que é vedado o uso de materiais e serviços públicos para fins eleitorais,
independente de normas regimentais;
CONSIDERANDO que é vedado "ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do
Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado" (art. 73, inciso III, da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que "as condutas vedadas previstas no art. 73, I, II e III, da Lei 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de
registro de candidatura." (TSE - Representação nº 66522, rel. Min. Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, DJE de 3/12/2014, p. 48;
Recurso Especial Eleitoral nº 26838, rel. Min. José Antônio Dias Toffoli, DJE de 20/5/2015, p. 148/14; Recurso Ordinário nº 643257, rel. Min.
Fátima Nancy Andrighi, DJE de 02/05/2012, p. 129, dentre outros)
CONSIDERANDO que as referidas condutas vedadas também podem caracterizar abuso de poder político e econômico dependendo da
gravidade (art. 22 da LC 64/90), sendo que (i) "consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, inexiste óbice a que o abuso de poder
seja reconhecido com base em condutas praticadas ainda antes do pedido de registro de candidatura ou do início do período eleitoral." (TSE -
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 51475, rel. Desig. Min. João Otávio De Noronha, DJE de 02/06/2015, p. 50); e que (ii) "é
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desnecessário, em AIJE, atribuir ao réu a prática de uma conduta ilegal, sendo suficiente o mero benefício eleitoral angariado com o ato abusivo
e a demonstração da gravidade da conduta." (TSE - Recurso Ordinário nº 406492, rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJE de 13/2/2014, p. 97/98);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar
a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RECOMENDA ao Sr. Prefeito Municipal de Flores do Piauí-PI, com fulcro no artigo 127 da Constituição Federal e no 6º, XX, da Lei
Complementar 75/93, que na qualidade de Chefe do Poder Executivo adote providências a fim de garantir a observância dos preceitos
normativos do art. 73, incisos I, II, e III, da Lei 9.504/97 pela Administração pública.
DETERMINO:
. A expedição de OFÍCIO ao Prefeito, requisitando o encaminhamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da relação dos veículos próprios ou
terceirizados utilizados pela administração pública, com a indicação das respectivas placas, finalidade de uso e sistema de controle de uso (ato
normativo regulamentar, se houver), incluindo as máquinas e veículos do PAC-2;
RESOLVE RECOMENDAR:
- Ao Senhor ADNAEL RODRIGUES DE BARROS, PREFEITO MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ/PI, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas, que DÊ CIÊNCIA do teor da presente recomendação aos seus correligionários de molde que SE
ABSTENHA da utilização indevida de veículos próprios ou terceirizados da administração pública, em especial não usar as máquinas e
veículos do PAC-2 em situações extravagantes ao termo assinado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDS)[1], devendo ser utilizada
apenas no interesse do Município de Itaueira-PI.
Autue-se. Publique-se. Cumpra-se.
Itaueira-PI, 15 de julho 2020.
(assinado por certificação digital)
Francisco de Assis R de SANTIAGO Jr
Promotor da 72ª Zona Eleitoral
[1] O Governo Federal lançou, no exercício de 2010, a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Entre os objetivos do PAC 2,
destacam-se a universalização do acesso à energia elétrica e à água tratada no campo e na cidade, ampliação da agricultura irrigada,
revitalização de bacias hidrográficas, ampliação do acesso à habitação, expansão das malhas rodoviária e ferroviária e sua integração com
portos, hidrovias e aeroportos e conservação das estradas vicinais, importantes para o escoamento da produção e para a segurança do tráfego
nos pequenos municípios.
Para tanto, em julho de 2010, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Comitê Gestor do PAC lançou a ação de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais. Essa ação visa fomentar a infraestrutura de pequenos municípios, por meio da compra
direta de retroescavadeira, motoniveladora e caminhão caçamba e posteriormente sua doação, garantindo a melhoria no transporte de produtos e
pessoas no meio rural.
As prefeituras, a partir da referida ação, recebem os equipamentos nos seus respectivos estados, nas denominadas cidades-pólo, ou seja, em
municípios selecionados para sediar as entregas, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e suas delegacias.
Esse recebimento é formalizado por meio de Termos de Doação ratificados pelos gestores municipais.

PORTARIA ELEITORAL Nº 002/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 9ª ZONA ELEITORAL/PI
O Representante do Ministério Público Eleitoral nesta 9ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, §
1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei
Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 16-C da Lei nº 9.504/97),
conhecido como Fundo Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar
candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
RESOLVE:
INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento do cumprimento das disposições legais que garantem o cumprimento das cotas
de gêneros pelos partidos políticos, tanto em relação às candidaturas, à destinação do tempo de propaganda e de recursos para as campanhas
eleitorais, como também na composição dos Diretórios Municipais/Comissões Provisórias dos partidos políticos de Floriano, determinando-se,
desde logo:
1. O registro e autuação da presente Portaria;
2. Seja expedida recomendação a todos os Diretórios Municipais/Comissões Provisórias dos partidos políticos registrados em Floriano-PI, acerca
do cumprimento das cotas de gêneros pelos partidos políticos, tanto em relação às candidaturas, à destinação do tempo de propaganda e de
recursos para as campanhas eleitorais, como também na composição dos Diretórios Municipais/Comissões Provisórias dos partidos políticos de
Floriano
Observe-se, por fim, prazo de (6) seis meses, nos termos do artigo 80 da Portaria PGR/PGE 01/2019, prorrogável, caso necessário, para dar
continuidade ao acompanhamento do presente.
Publique-se no Diário do Ministério Público do Estado do Piauí.
Floriano-PI, 17 de julho de 2020.
Antonio Rodrigues de Moura
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Promotor de Justiça

Ministério Público Eleitoral[1]
7a Zona Eleitoral - Campo Maior
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº03/2020
PROMOTORIA ELEITORAL DA 7ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº03/2020
SIMP Nº 9-222/2020
Assunto: Recomendação ao aos diretórios de partidos políticos ou comissões provisórias, sediadas na circunscrição da 7ª Zona Eleitoral, a fim
de que cumpra as normas eleitorais, relativas a cota de gênero nas candidaturas, pelos partidos políticos da circunscrição da 7º Zona eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através do Promotor Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral (Campo Maior), no uso de suas atribuições legais, na
forma como dispõem os Arts.37, §1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público); Lei federal nº9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de participação
na vida pública da nação;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (artigo 4º);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país artigos 5º, "a"
e 7º, caput, (CEDAW);
CONSIDERANDO que nas eleições municipais de 2016 o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo ao pleito
de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação feminina na
política[2];
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais
substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental.
CONSIDERANDO que a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero.
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) ou AIJE (art. 22 da LC 64/90), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do
ilícito (ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e
do REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota de
gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019)
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995."
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo
de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo
Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar
que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja
alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995.
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2.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI12543 

CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 16-C da Lei nº 9.504/97),
conhecido como Fundo Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar
candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (art. 9º da Lei nº 13.165/2015 e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo mínimo de rádio e TV (não execução das ações
afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas, podem, em tese, dependendo das circunstâncias
(gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (artigo 22, inciso XVI, da Lei Complementar 64/90 e artigo 14, §10, da CF/88),
sujeitando os responsáveis pela conduta ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos recursos) à
sanção de inelegibilidade por oito anos, e os candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (art. 22, XIV, da LC
64/90 e art. 14, § 10, da CF/88); e (b) como captação e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (art. 30-A da Lei nº
9.504/97);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (art. 22, XIV, da LC 64/90),
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97), além de
eventual responsabilização criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei no 9.504/97, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus
respectivos RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral,
podendo constituir as condutas nos crimes eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato
exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código
Eleitoral) e "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos órgãos
partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de
anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela
Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente,
contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em
atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura.
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos diretórios de partidos políticos ou comissões
provisórias, sediadas na circunscrição da 7ª Zona Eleitoral, que:
Observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias durante
todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino, cumprindo
formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 eleitoral em sua plenitude;
2) Observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na TV; e
3) Seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo da
constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de direção
partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral.
REQUISITO que, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento, manifestem sobre o acatamento da presente recomendação, devendo
encaminhar a esta Promotoria Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral de Campo Maior, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel
cumprimento, com envio preferencialmente por meio eletrônico, documentos em PDF, através do e-mail: marcondespo@mppi.mp.br.
Em completude, determina-se a publicação deste ato no Diário Eletrônico do MPPI e a devida comunicação ao Exmo. Sr. Dr. Procurador
Regional Eleitoral no Piauí,
Encaminhe-se a Recomendação através dos endereços oficiais eletrônicos dos destinatários.
Publique-se. Cumpra-se
Campo Maior, 14 de Julho de 2020.
Marcondes Pereira de Oliveira
Promotor de Justiça Eleitoral
7ª. Zona Eleitoral
[1] Rua Cel. Eulálio Filho, 722, Centro, CEP 64.280-000, Campo Maior/PI, fone 086 3252-1003.
[2] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/402862150/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-
eleitas-em-2016 emenor que-2012>. Acesso em: 27 maio 2020
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 31/2020
Portaria n.º 48/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, e
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no art. 37, caput, dispõe que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência";
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que este Órgão Ministerial tomou conhecimento, através da Ouvidoria do MPPI, de suposta negligência em se providenciar a
contento internação da paciente Maria José da Conceição, que recebeu primeiro atendimento na UPA 24h de Oeiras e que aguarda, pelo menos
por 7 (sete) dias, liberação de leito de internação no Hospital Regional Deolindo Couto;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.600/2011 - Ministério da Saúde, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede
de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), a qual define a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) como um
estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo
com estas compor uma rede organizada de atenção às urgências;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1601/2011 - Ministério da Saúde, que estabelece diretrizes para a implantação do componente Unidades de
Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política
Nacional de Atenção às Urgências, dispõe acerca das competências da UPA 24h na Rede de Atenção às Urgências em seu art. 2º:
Art. 2º A UPA 24 h tem as seguintes competências na Rede de Atenção às Urgências:
...
XII - prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 horas;
XIII - manter pacientes em observação, por período de até 24 horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica;
XIV - encaminhar para internação em serviços hospitalares os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 horas de
observação, conforme antes mencionado, por meio das centrais reguladoras;
(...)
CONSIDERANDO a Resolução nº 2.079/14 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre a normatização do funcionamento das
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h e congêneres, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho nessas
unidades;
Resolve instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL com o fito de apurar eventual negligência em se providenciar
internação da paciente Maria José da Conceição no Hospital Regional Deolindo Couto ou em outro hospital apto a atendê-la, conduta
esta que pode ensejar responsabilização por improbidade administrativa dos agentes públicos envolvidos, bem como averiguar
suposta irregularidade em manter paciente internado na UPA de Oeiras por período superior a 24h, contrariamente ao disposto em atos
normativos do Ministério da Saúde, para fins de coletar informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando
que a posteriori será analisada a necessidade de conversão em inquérito civil, 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, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, enviando-lhes cópias da presente;
Comunique-se também a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, 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;
Junte-se aos autos a Notícia de Fato n.º 72/2020 (SIMP: 000168-107/2020), com os documentos que a acompanham;
Junte aos autos cópias da Portaria nº 1600/2011 e Portaria 1601/2011 do Ministério da Saúde, assim como da Resolução nº 2.079/14 do
Conselho Federal de Medicina;
REQUISITE-SE[1] ao Diretor do Complexo HRDC/UPA 24h que, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente através do email
secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, apresente as seguintes informações: a) exponha as circunstâncias em que ocorreram os atendimentos
da paciente Maria José da Conceição (CPF: 601.034.313-57) na UPA 24h de Oeiras, do dia 11 de junho de 2020 ao dia 16 de junho de 2020; b)
apresente, justificadamente, os motivos pelos quais, diante da aparente gravidade do caso, não foi providenciada a transferência e internação da
paciente em hospital capacitado para tal ocorrência, fosse no próprio Hospital Regional Deolindo Couto ou em outro hospital apto a atendê-la,
tendo esta permanecido internada na UPA de Oeiras, por pelo menos 7 (sete) dias, de 15 a 22 de junho de 2020, conforme denúncia
encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras; c) identifique a quem coube decidir pela permanência da paciente Maria José da Conceição
na UPA, em detrimento de sua transferência para que, assim, fosse procedida à internação em hospital adequado a atendê-la; d) acoste toda a
documentação, registros de atendimento e prontuários capazes de justificar o atraso na internação retratada; e) informe se é situação corriqueira
a prática de manter pacientes internados na UPA de Oeiras, não obstante se trate de um estabelecimento de saúde de complexidade
intermediária, e, segundo diretrizes dispostas na Portaria nº 1601/2011 do Ministério da Saúde, é competência da UPA 24h manter pacientes
em observação, por período de até 24 horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica, assim como encaminhar para
internação em serviços hospitalares os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 horas de observação;
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras - PI, 16 de julho de 2020.
JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça - respondendo pela 2ª PJ de Oeiras
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
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2.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI12546 
NOTÍCIA DE FATO Nº 40/2019/PJR-MPPI (SIMP nº 001324-170/2019)
Noticiante: Conselho Tutelar de Regeneração/PI
Noticiado: Prefeitura Municipal de Regeneração/PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de expediente encaminhado a esta Promotoria de Justiça pelo Conselho Tutelar de Regeneração/PI, por meio do Ofício nº 52/2019,
noticiando que o Município não vem oferecendo o suporte necessário para o seu bom funcionamento, destacando as seguintes irregularidades: a)
Não recebimento de abono férias; b) Não recebimento de diárias; c) Computador do Conselho Tutelar está necessitando de reparos, aguardando
resposta do Município para realizar o conserto; d) Veículo disponibilizado ao Conselho Tutelar passa semanas sem combustível.
Tendo em vista as informações relatadas, este Órgão Ministerial oficiou o Prefeito Municipal de Regeneração/PI, o Secretário Municipal de
Finanças, e à Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prestasse esclarecimentos
acerca das irregularidades apresentadas pelo Conselho Tutelar de Regeneração-PI, bem como, em caso positivo, adotasse de forma imediata as
providências necessárias para regularização de tal problemática, informando de tudo este Órgão Ministerial.
Em resposta, na data de 20.11.2019, o Município encaminhou documentação referente aos pagamentos do abono férias e diárias que estavam
em atraso (fls. 16/23), bem como informou que em relação ao computador estavam aguardando o fornecedor fazer a entrega. Quanto ao veículo
disponibilizado, negou as informações contidas na reclamação: "em relação ao combustível não é verdade que o veículo passa semanas sem
combustível, passou-se apenas uma semana sem combustível devido a problemas de fornecimento junto ao fornecedor, o que já foi
regularizado".
Em 25 de Novembro de 2019, foi certificado nos autos que a Secretaria da Vara Única da Comarca de Regeneração/PI encaminhou cópia de
Carta Precatória e Relatório do Conselho Tutelar de Regeneração questionando a forma de como estava sendo confeccionados os Relatórios do
Conselho Tutelar de Regeneração/PI. (ver documentação de fls. 26/29)
Em seguida, fora colhido as declarações da Presidente do Conselho Tutelar, Maria Elza Pereira dos Santos, onde informou que as problemáticas
descritas na reclamação ainda persistiam - vide fls. 24/29.
Diante de tais informações, fora expedida a RECOMENDAÇÃO Nº 10/2019/PJR-MPPI (ver documentação de fls. 33/35), dirigida ao Município
de Regeneração/PI, na pessoa do prefeito, Sr. Hermes Teixeira Nunes Júnior, para adoção das seguintes providências:
Proceda as adequações necessárias na sede do Conselho Tutelar, de forma a fornecer um auxiliar administrativo ou secretário(a) para a
execução de serviços administrativos no Conselho. O Município deve disponibilizar ainda, no mesmo prazo, uma linha telefônica para uso
exclusivo do Conselho Tutelar, além de 05 (cinco) celulares com créditos suficientes (seja pré ou pós-pago) para o uso contínuo e exclusivo dos
cinco conselheiros tutelares;
Providencie a aquisição e instalação de 02 (dois) microcomputadores e 01 (uma) impressora, de preferência multifuncional, hábil a retirar cópias,
na sede do Conselho Tutelar e internet de qualidade que possibilite o acesso ao SIPIA(Sistema de Informações para Infância e Adolescência);
Disponibilize ao Conselho Tutelar 01 (uma) assistente social e 01 (uma) psicóloga, com carga horária de trabalho de, no mínimo, 20 horas
semanais, para que possam acompanhar os Conselheiros, no exercício de suas atribuições legais, e que estejam em condições de lhes prestar o
devido assessoramento de caráter técnico, mediante a elaboração de entrevistas, relatórios, etc;
Coloque à disposição do Conselho Tutelar motorista devidamente habilitado para o cumprimento de diligências nos dias de plantão e finais de
semana;
Forneça ao Conselho Tutelar o devido material de expediente (armário para arquivo, quadro de avisos, máquina fotográfica, papel, carimbos,
grampeadores, perfuradores, caneta, lápis, borracha, perfurador, porta-lápis, cola, tesoura, dentre outros, conforme a necessidade);
Efetue o pagamento de diárias aos Conselheiros Tutelares em atraso e quando, no exercício de suas funções, tenham que se deslocar do
Município, na mesma forma concedida aos demais agentes públicos do Município; e
Após o cumprimento desta Recomendação, remeta a esta Promotoria de Justiça informações sobre as medidas efetivadas, dando conta, em
consequência, do perfeito funcionamento do Conselho Tutelar do Município, em condições adequadas de trabalho.
Em resposta, na data de 29.01.2019, o Município informou novamente que "os pagamentos de abono férias e diárias não pagas foram
realizados, conforme comprovantes de pagamentos em anexo; Os reparos do Computador do Conselho Tutelar, a máquina havia sido enviada
para realização de conserto, contudo um único computador não seria sido o suficiente para realizar as funções do Conselho, razão pela qual a
prefeitura irá realizar a compra de novo Computador para utilização pelo Conselho Tutelar, bem como de uma impressora multifuncional extra,
que deverão ser entregues no início de fevereiro, informações estas já repassadas e de conhecimento dos novos Conselheiros; A prefeitura
estava cedendo normalmente o combustível para o automóvel do Conselho Tutelar, na mesma média dos outros veículos municipais de 30
litros por semana, conforme notas em anexo".
Quanto às providências recomendadas, no mesmo expediente, o Município respondeu nos seguintes termos (ver documentação fls. 54/56):
Foi disponibilizado até o momento um celular para utilização dos Conselheiros, sendo a possibilidade de compra dos demais atualmente
verificada pelo setor de Contabilidade;
Conforme anteriormente informado, o Computador do Conselho Tutelar foi reparado, bem como foi realizada a compra de outro Computador e
impressora multifuncional, conforme requerido por Vossa Excelência;
Atualmente os Conselheiros Tutelares trabalham em sinergia com os demais órgãos municipais e os profissionais de seus programas, tais qual o
CREAS e o CRAS, que já possuem atribuições de acompanhamento do público e já direcionam aos referidos órgãos os casos estudados pelo
Conselho Tutelar. Não existia previsão orçamentária para a contratação de tais profissionais para elaborar exclusivamente para o Conselho
Tutelar do Município, mas sempre que necessário, os profissionais de Psicologia e Assistência Social das atividades acima mencionadas
acompanham o trabalho dos Conselheiros;
O atual motorista responsável pelo transporte dos Conselheiros já trabalha em regime de plantão, disponível em casos de necessidade em datas
e horários especiais;
Será realizada visita ao imóvel onde o Conselho Tutelar atualmente funciona para verificar os itens listados e avalizar as demandas. Bem como
conversaremos com os Conselheiros para ver quais itens previsão ser fonecidos;
O pagamento anteriormente questionado já foi realizado, mas a Prefeitura Municipal se certificará que não ocorram novos atrasos;
Além disso, o Município reconheceu (cientes) a necessidade de aparelhamento não apenas físico, bem como de aprimoramento humano
do Conselho Tutelar do Município e que a prefeitura atualmente estava planejando realizar reformas em um prédio de propriedade do
Município para futuramente servir para a prestação dos serviços do Conselho Tutelar, uma vez que o prédio atual não se encontra nas
melhores condições para a perfeita execução dos serviços. Ademais, informou que planejava realizar no mês de fevereiro capacitação para
os Conselheiros, fornecendo o conhecimento legal e técnico para a melhor atuação do órgão.
Em virtude disso, o Ministério Público, na data de 14.03.2020, oficiou o Conselho Tutelar de Regeneração/PI para que se manifestasse acerca
das informações encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Regeneração/PI, bem como informasse se ainda persistia a necessidade de
intervenção ministerial, em caso positivo, indicasse as irregularidades existentes. (ver documentação de fls. 68/69)
Em resposta, na data de 24.06.2020, os Membros do Conselho Tutelar informaram este Órgão Ministerial que continuam trabalhando na sede do
Conselho Tutelar em condições desfavoráveis para o bom funcionamento, bem como informaram que encaminharam várias solicitações à
Prefeitura Municipal, na pessoa do Sec. de Administração, porém, não obtiveram respostas. Acrescentaram ainda que, continuam trabalhando
em um espaço que não se tem, nem se quer, água para o consumo humano, bem como toda a estrutura do prédio está bastante comprometida.
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(ver documentação de fls.71/86)
Em seguida, o Ministério Público ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA (autos nº 0800316-91.2020.8.18.0069) visando à regularização da presente
problemática, haja vista que restaram frustradas as tentativas de sensibilizar a Administração Pública Municipal de Regeneração/PI a fornecer ao
Conselho Tutelar de Regeneração/PI estrutura mínima para um funcionamento adequado, eficiente, seguro e contínuo, segundo parâmetros
legais.
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste
procedimento, na medida em que foi ajuizada a AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800316-91.2020.8.18.0069 com o objetivo de compelir o
Município de Regeneração/PI a fornecer ao Conselho Tutelar de Regeneração/PI estrutura mínima para um funcionamento adequado,
eficiente, seguro e contínuo.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 17 de Julho de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

PORTARIA Nº. 13/2020
SIMP 000016-029/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato 06/2020 que tem por objeto verificar a falta de acessibilidade no Residencial Sigefredo
Pacheco III;
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível, que enseja a instauração de Procedimento Administrativo, nos
termos do art. 8º, inciso III da resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989;
CONSIDERANDO que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência em seu art. 9º, incisos II, III e VII afirma que a pessoa com
deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de
atendimento ao público; disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições
com as demais pessoas; tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e
diligências;
CONSIDERANDO que conforme o art. 53 da Lei nº. 13.146/2015 a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127
da Constituição Federal e art. 141 da Constituição do Estado do Piauí;
RESOLVE
Converter a Notícia de Fato nº 06/2020 em Procedimento Administrativo visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, no sistema SIMP deixando de autuar os autos físicos e de proceder o registro no livro respectivo, nesse
momento, em virtude da impossibilidade decorrente da pandemia do Novo Coronavírus, que impôs regime de teletrabalho, instituído com fulcro
no Ato da PGJ n° 996/2020 com as alterações do Ato PGJ n° 997/2020.
Dê-se ciência ao CAODEC.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 16 de julho de 2020.
MYRIAN LAGO
Promotora de Justiça Substituta
da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
PORTARIA Nº. 14/2020
SIMP 000112-029/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório 17/2019 que tem por objeto apurar a demarcação de vagas para pessoas com
deficiência e pessoas idosas na faculdade UNINOVAFAPI.
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que os fatos apurados dizem respeito à coletividade de pessoas com deficiência e pessoas idosas que necessitam das vagas
a elas destinadas, bem como, em razão dos problemas relativos a acessibilidade dos que necessitam transitar naquele local de uso coletivo;
CONSIDERANDO que o presente feito trata da tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Inquérito Civil conforme art. 2° § 7° da
Resolução n° 23/2007 do CNMP.
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
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indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989;
CONSIDERANDO quem em conformidade com o art. 79, § 3° da Lei Brasileira de Inclusão (Lei Federal n°. 13.146/2015), o Ministério Público
tomará as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei, dentre quais se insere o direito à acessibilidade (Título III da
mencionada legislação);
CONSIDERANDO que o art. 47 do supracitado Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que "em todas as áreas de estacionamento
aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação
de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que
devidamente identificados".
CONSIDERANDO que conforme o art. 53 da Lei nº. 13.146/2015 a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que o art. 41 da Lei n° 10.741 (Estatuto do Idoso) assegura a reserva, para idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por
cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao
idoso;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127
da Constituição Federal e art. 141 da Constituição do Estado do Piauí;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório nº 17/2019 em Inquérito Civil visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, no sistema SIMP deixando de autuar os autos físicos e de proceder o registro no livro respectivo, nesse
momento, em virtude da impossibilidade decorrente da pandemia do Novo Coronavírus, que impôs regime de teletrabalho, instituído com fulcro
no Ato da PGJ n° 996/2020 com as alterações do Ato PGJ n° 997/2020.
Dê-se ciência ao CAODEC.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 16 de julho de 2020.
MYRIAN LAGO
Promotora de Justiça Substituta
da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

Referência:
PA nº 09/2020 (SIMP nº 151-150/2020)
Assunto: Acompanhar o Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da
Secretaria da Saúde do município de Demerval Lobão/PI.
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 24/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por sua presentante, titular da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, instaurou Procedimento Administrativo nº 09/2020, com o objetivo de
acompanhar o Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da
Saúde do município de Demerval Lobão/PI;
CONSIDERANDO que a saúde é direito social amparado pela Constituição da República, que em seu artigo 6º dispõe que "São direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei n.º 13.979/2020 prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena,
determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos
específicos;
CONSIDERANDO que, em 30/01/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a Emergência de Saúde Pública Internacional - ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional
(RSI), "um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de
doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, publicada em 03 de fevereiro de 2020, nos termos do
Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que os países ampliem a realização de testes em pacientes com
sintomas do novo coronavírus e fortaleçam ações de isolamento daqueles com suspeita de infecção, sendo certo que a testagem deve abranger
tanto pessoas que apresentem sintomas quanto aquelas que tiveram contato com casos confirmados. Além disso, a organização
assinalou a necessidade de os países investirem na construção e ampliação de laboratórios de modo a aumentar a capacidade geral de testagem
de suas populações;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas ao contágio e enfrentamento da atual emergência em saúde pública, diante
da disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO que no Boletim Epidemiológico atualizado, do dia 14 de julho de 2020, consta que o município de Demerval Lobão/PI
soma 585 casos confirmados do novo Coronavírus, com a ocorrência de 02 óbitos e, atualmente, existem 249 munícipes confirmados e
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em tratamento;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial que adiante subscreve, no exercício de suas
atribuições legais, RECOMENDAR ao Ilmo. Sr. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, prefeito no município de Demerval Lobão/PI, em cumprimento
às disposições de ordem constitucional, legal e administrativas acima referidas e outras com ela convergentes, que proceda com a aquisição de
testes rápidos e/ou testes de biologia molecular (RT-PCR), em número suficiente para a testagem em massa da população, a fim de
possibilitar a realização de diagnóstico da dimensão da pandemia no âmbito municipal e permitir a adoção de providências efetivas
para a contenção da proliferação do novo coronavírus.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos: a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da
ilicitude quanto ao descumprimento do que ora é recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou
omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais; d) fixa-se o prazo de 10 (dez)
dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo encaminhar à
Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, pelo e-mail (pj.demervallobao@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a
provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário de Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
É a recomendação.
Demerval Lobão, 16 de julho de 2020.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
Referência:
PA nº 10/2020 (SIMP nº 152-150/2020)
Assunto: Acompanhar o Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da
Secretaria da Saúde do município de Lagoa do Piauí/PI.
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 25/2020 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por sua Presentante, titular da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, instaurou Procedimento Administrativo nº 10/2020, com o objetivo de
Acompanhar o Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da
Saúde do município de Lagoa do Piauí/PI;
CONSIDERANDO que a saúde é direito social amparado pela Constituição da República, que em seu artigo 6º dispõe que "São direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei n.º 13.979/2020 prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena,
determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos
específicos;
CONSIDERANDO que, em 30/01/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a Emergência de Saúde Pública Internacional - ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional
(RSI), "um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de
doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, publicada em 03 de fevereiro de 2020, nos termos do
Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que os países ampliem a realização de testes em pacientes com
sintomas do novo coronavírus e fortaleçam ações de isolamento daqueles com suspeita de infecção, sendo certo que a testagem deve abranger
tanto pessoas que apresentem sintomas quanto aquelas que tiveram contato com casos confirmados. Além disso, a organização assinalou a
necessidade de os países investirem na construção e ampliação de laboratórios de modo a aumentar a capacidade geral de testagem de suas
populações;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas ao contágio e enfrentamento da atual emergência em saúde pública, diante
da disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO que no Boletim Epidemiológico atualizado, do dia 13 de julho de 2020, consta que o município de Lagoa do Piauí/PI soma 104
casos confirmados do novo Coronavírus e a ocorrência de 01 óbito;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial que adiante subscreve, no exercício de suas
atribuições legais, RECOMENDAR ao Ilmo. Sr. Antônio Francisco de Oliveira Neto, prefeito no município de Lagoa do Piauí/PI, em cumprimento
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às disposições de ordem constitucional, legal e administrativas acima referidas e outras com ela convergentes, que proceda com a aquisição
de testes rápidos e/ou testes de biologia molecular (RT-PCR), em número suficiente para a testagem em massa da população, a fim de
possibilitar a realização de diagnóstico da dimensão da pandemia no âmbito municipal e permitir a adoção de providências efetivas
para a contenção da proliferação do novo coronavírus.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos: a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da
ilicitude quanto ao descumprimento do que ora é recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou
omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais; d) fixa-se o prazo de 10 (dez)
dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo encaminhar à
Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, pelo e-mail (pj.demervallobao@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a
provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário de Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
É a recomendação.
Demerval Lobão, 16 de julho de 2020.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça

Inquérito Civil Público nº 01/2020 - Portaria nº 10/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro, respondendo
cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Capitão de Campos, na defesa do meio ambiente natural, face o disposto no artigo 129, III da
Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que estabelece o art. 129, inciso III da Constituição Federal que é função institucional do Ministério Público promover o
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente de outros interesses difusos coletivos;
CONSIDERANDO a necessidade de proteção à vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, bem como a
afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da
biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras, previstas
no Código Florestal;
CONSIDERANDO que o Brasil, através do Decreto Legislativo nº 02/94, é signatário da referida Convenção, a qual tem o objetivo precípuo de
promover a efetiva conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável dos elementos que a compõem e a repartição equânime dos
benefícios oriundos dos recursos genéticos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 1º, inciso II, prevê que para assegurar a efetividade do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, compete ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é órgão legitimado à defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e, especificamente, à
tutela do patrimônio ambiental, visando a ampla reparação dos danos eventualmente ocorridos, a recomposição do meio ambiente lesado e,
sobretudo, a prevenção de danos ao ecossistema local e à sociedade;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.651/2012 dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981,
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14
de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências, e regulamenta o Regime de Proteção da
Reserva Legal;
CONSIDERANDO ainda que Lei nº 12.651/2012, dispõe no parágrafo 1º do art. 17, os casos de admissão de exploração econômica da Reserva
Legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas no art.
20.
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Capitão de Campos/PI tomou conhecimento através do e-mail encaminhado por José Wilson
Barros de Macedo, Presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Propriedade Rural "Folha Miúda", localizada na zona rural do
município de Cocal de Telha-PI, comunicando que os senhores José Antônio dos Santos, conhecido por "José Inácio", Francisco Nascimento de
Sousa Rodrigues, conhecido por "Chiquinho", Domingos Rodrigues da Silva, conhecido por "Domingo Cearense", Raimundo Nonato dos Santos,
conhecido por "Raimundo Inácio" e Francisco Evaldo dos Santos, conhecido "Evaldo", estão desde o início de abril de 2020, de forma contínua e
habitual, desmatando parte da propriedade rural "Folha Miúda", localizada na zona rural do município de Cocal de Telha-PI, sendo que esta área
é uma reserva legal, a qual esse desmatamento tem atingido parte da área da reserva legal que compreende 88,7214 hectares;
Resolve instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL para apurar possíveis irregularidades no desmatamento da
Reserva Legal, Folha Miúda, zona rural do Município de Cocal de Telha/PI, ocasionando danos ao meio ambiente, cuja finalidade será a
coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a possibilidade de
conversão em inquérito civil, celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública Ambiental ou possível
arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
3) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o Sr. Jhônatha Magalhães Silva, assessor da Promotoria de Justiça de Capitão de
Campos, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
4) 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 do Meio Ambiente - CAOMA, enviando-lhes cópias da presente;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí(DOMPPI), bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça
de Capitão de Campos-PI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
6) Junte-se aos autos as fotografias do desmatamento enviadas pelo Sr. José Wilson Barros de Macedo, bem como o conteúdo do e-mail
relatando a situação que ensejou a instauração deste Inquérito Civil Público;
7) REQUISITO à SEMAR-PI, no prazo de 30 (trinta) dias, para informar se tem licenciamento ambiental área em comento, qual seja, Folha Miúda,
zona rural do Município de Cocal de Telha/PI;
8) Oficie-se ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - CAOMA, com preenchimento de formulário padrão, solicitando a realização de
perícia ambiental ao Setor de Perícias Técnicas do Ministério Público do Estado do Piauí, por profissional habilitado, com o fito de
identificar possíveis desmatamentos na localidade Folha Miúda, zona rural situada no município de Cocal de Telha/PI, área de reserva
legal, ocasionando danos ao meio ambiente, à população circunvizinha, elaborando-se laudo técnico, com a resposta aos seguintes
quesitos: a) Durante os perícia/inspeção pôde-se constatar o desmatamento da Área de Reserva Legal? b) Foi possível constatar alguma
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3. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS 
[]

3.1. EXTRATO ADITIVO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA12532 

3.2. EXTRATO TERMO DE ADESÃO E COOPERAÇÃO12537 

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
[]

4.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 44/201912522 

4.2. TERMO DE RATIFICAÇÃO12523 

violação à legislação ambiental? c) Quais? Foi possível constar violações à Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, lei que dispõe sobre a
proteção da vegetação nativa? d) Mensure a dimensão dos danos verificados e os efeitos negativos provocados ao meio ambiente e aos
moradores na região? e) Indique possíveis soluções ao caso em apreço. Solicita-se a realização dos trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias,
justificando-se o pleito em virtude do desconhecimento da existência de instituições ou órgãos públicos ambientais no Município de Cocal de
Telha-PI que realizem tal perícia/inspeção com capacidade técnica para desempenhar tal múnus.
9) ENCAMINHE cópias para o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado do Piauí, em Teresina-PI, a fim de que realizem um relatório, bem como
um levantamento da área florestal em questão.
Cumpra-se com URGÊNCIA.
Capitão de Campos-PI, 15 de julho de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo

REFERÊNCIA: Segundo Termo Aditivo Acordo de Cooperação Técnica nº29/2017.
PARTES:
Ministério Público do Estado do Piauí- Procuradoria Geral de Justiça/ CNPJ nº05.805.924/00001-89;
Município de Cajazeiras-PI/ CNPJ nº01.612.573/0001-39;
REPRESENTANTES:
Carmelina Maria Mendes de Moura/ Aldemar da Silva Carmo Neto.
OBJETO:Alteração do Acordo de Cooperação ora aditado para prorrogá-lo com a finalidade de contínua melhoria técnica dos serviços oferecidos
pela Procuradoria Geral de Justiça população.
VIGÊNCIA: A partir de 21 de julho de 2020 a 20 de julho de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 2020.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0014.0003785/2020-25 (SEI).

REFERÊNCIA: Termo de Adesão e Cooperação.
PARTES:
Ministério Público do Estado do Piauí- Procuradoria Geral de Justiça/ CNPJ nº05.805.924/00001-89;
Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
REPRESENTANTES:
Carmelina Maria Mendes de Moura/ Sebastião Vieira Caixeta.
OBJETO:formalizar a adesão do MPPI ao Mapa Estratégico Nacional do
Ministério Público, com a consequente cooperação entre as partes.
VIGÊNCIA: A partir de 17 de julho de 2020 até o final da validade do PEN-MP.
FUNDAMENTO LEGAL: Plano de Implementação; o art. 4º,
§ 1º, incisos III, IV, V, VI, VII e VIII, c/c o Parágrafo Único do art. 20, da Resolução CNMP nº 147, de 21 de junho de 2016.
DATA DA ASSINATURA: 17 de julho de 2020.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: Procedimento Interno de Comissão nº 0.00.000.000072/2018-94/ PGA
n°19.21.0438.0004238/2020-58.

a) Espécie: Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 44/2019, firmado em 16 de julho de 2020 entre a Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí - CNPJ:
05.805.924/0001-89 e a empresa P. R. Kelly e Cia LTDA ME - CNPJ: 18.089.589/0001-01;
b) Processo Administrativo: n°. 19.21.0013.0004064/2020-73.
c) Objeto: O presente termo aditivo visa a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada em locação de central telefônica digital privada baseada em tecnologia de comutação temporal (PABX CPAT Digital)
com instalação inclusa, manutenção preventiva e corretiva, serviços e substituição de peças para o Ministério Público do Estado do Piauí.
d) Fundamento Legal: Art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e cláusula sexta do contrato administrativo nº 44/2019;
e) Vigência: O prazo de vigência deste termo aditivo será de 12 (doze meses), contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, IV, da Lei nº 8.666/93, tendo eficácia após a
publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
f) Valor Total: O valor total do presente termo aditivo será de R$ 86.004,00 (oitenta e seis mil e quatro reais);
g) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
h) Cobertura Orçamentária: Unidade Orçamentária: 25105; Projeto/Atividade: 2000; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recurso: 100;
Nota de empenho: 2020NE00482;
i) Signatários: Pela contratada, o Sr. Paulo Roberto Lopes da Silva, portador do CPF (MF) nº 420.989.713-20, e contratante, Dra. Carmelina
Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 16 de julho de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0010.0004058/2020-86
DISPENSA Nº 29/2020
Nesta data,RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93, a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa FLEX PROJETOS E
SISTEMAS LTDA, CNPJ: 12.957.444/0001-07, para aquisição de tapetes para sanitização dos calçados dos ingressantes nas instalações físicas
do MP-PI em tempos de pandemia por COVID 19, com embasamento legal no art. 4º da Lei 13.979/2020, conforme justificativa apresentada pela
Coordenadoria de Licitações e Contratos, parecer da Subprocuradoria de Justiça Administrativa e Parecer favorável da Controladoria Interna.
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4.3. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO N° 06/2020/FMMPPI12524 

4.4. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO N° 05/2020/FMMPPI12526 

4.5. DESPACHO PGJ - CLC - RECURSO ADMINISTRATIVO EMPRESA TRANSLOC - CONTRATO 34/2019-

RESCISÃO CONTRATUAL12544 

4.6. TERMO DE RATIFICAÇÃO12545 

Teresina-PI, 16 de julho de 2020.
Dr. Nivaldo Ribeiro
Presidente do Conselho Gestor do FPDC

a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 06/2020/FMMPPI, firmado em 15 de julho de 2020 entre Fundo de Modernização do MPPI -
CNPJ 10.551.559/0001-63 e a empresa V.M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 04.603.664/0001-04
b)ProcessoAdministrativo: nº 19.21.0013.0003926/2020-16 (SEI)
c) Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetoasuspensão temporária e excepcional daexecuçãodo Contrato nº 06/2020/FMMPPI,relativo
àexecução de reforma de edificação para abrigar as Promotorias de Justiça de Simões, localizada na Rua José Dias, S/N, Centro (ao lado do
hospital Municipal Zuca Batista).
d) Fundamento Legal: a art. 57,§1°, II, da Lei n° 8.666/93;
e) Prazos: Fica suspenso o prazodeexecução do Contrato apartir da data de20 de março de 2020atéenquanto durar o estado de Calamidade
Pública, sendo que o marco finaldesta suspensãoseráo recebimento danotificação desta contratada pelo fiscal para acontinuação da obraou outro
meio equivalente.
h) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
i)Signatários: Pela contratada, Sr. Francisvaldo Costa da Silva, portador da Cédula de Identidade n.° 6.383.188 SSP-BA e CPF (MF) n°
639.544.605-30, Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça. Teresina- PI, 15 de julho de 2020.
Causa: Restrições decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 05/2020/FMMPPI, firmado em 17 de julho de 2020 entre Fundo de Modernização do MPPI -
CNPJ 10.551.559/0001-63 e a empresa A COSTA DE SOUSA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 22.168.030/0001-44
b)ProcessoAdministrativo: nº 19.21.0013.0003929/2020-32 (SEI)
c) Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetoasuspensão temporária e excepcional do prazo deexecuçãodo Contrato nº
05/2020/FMMPPI,relativo àreforma e ampliação da sala para abrigar as Promotorias de justiça de Castelo do Piaui, localizada na Rua Antônio
Freire, S/N, bairro centro, conforme as especificações do Projeto Básico.
d) Fundamento Legal: a art. 57,§1°, II, da Lei n° 8.666/93;
e) Prazos: Fica suspenso o prazodeexecução do Contrato apartir da data de20 de março de 2020atéenquanto durar o estado de Calamidade
Pública, sendo que o marco finaldesta suspensãoseráo recebimento danotificação desta contratada pelo fiscal para acontinuação da obraou outro
meio equivalente.
h) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
i)Signatários: Pela contratada, Sr. Alailson Costa de Sousa, representante legal / administrador, portador da Cédula de Identidade n.° 74797597-3
SSP/PA e CPF (MF) n° 659.368.333-72, Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça. Teresina- PI, 17 de julho de
2020.
Causa: Restrições decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0013.0003827/2020-70. Rescisão Unilateral do Contrato nº. 34/2019.
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados deoffice boy, recepção, condução de veículo leve e
pesado,motoboy, operador de som e imagem, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, eletricista, carregador de
volumes,copeiragem,garçonariae telefonista. Improcedência do recurso administrativo interposto. Manutenção da decisão de rescisão
unilateral.
Considerandoas informações elencadasnos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no recurso
administrativointerpostopela empresa TRANSLOC - TERCERIZAÇÃO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CNPJ:
19.427.828/0001-59, contra a decisão de rescisão unilateral do Contrato nº. 34/2019 (SEI nº0012103).
Considerandoqueo referido recurso administrativo não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o julgamento realizado anteriormente.
Considerandoa inegável ocorrência de inexecuçãoparcial da avençapor parte da empresa em epígrafe, conforme atestado pelaAssessoria de
Gestão de Contratos, unidade processante,(SEI nº0008976); tambémpela Comissão de Fiscalização (SEI nº0008914).
Considerandoo Ofício CLCcontendo a análise das razões recursais (SEI nº0012112),elaborado pela Assessoria de Gestão de
Contratos,manifestando-sepela improcedência do recurso administrativo.
Considerandoo Parecer Jurídico n°. 143/2020 (SEI nº0013662) igualmente se manifestando pela improcedência do recurso interposto e pela
manutenção da decisão de rescisão unilateral da avença em tela.
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de
1993,peloDESPROVIMENTO DORECURSOADMINISTRATIVO,MANTENDOA DECISÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº.
34/2019.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autosàAssessoria de Gestão de Contratospara providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
-Procuradora-Geral de Justiça -
Despacho assinada emem 10/07/2020, às 14:04.

TERMODERATIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0013.0004229/2020-80
DISPENSA Nº12/2020
Nesta data,RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93, a contratação direta, por dispensa de licitação, de serviços de Perícias e
Assessoria Técnica especializada em diversas áreas de conhecimento, visando atender as necessidades do Ministério Público Estadual
do Piauí, com embasamento legal no art. 24º, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, conforme justificativa apresentada pela Coordenadoria de Licitações
e Contratos, parecer da Subprocuradoria de Justiça Administrativa e Parecer favorável da Controladoria Interna.
Teresina-PI, 17 de julho de 2020.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Modernização/MPPI.
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5. GESTÃO DE PESSOAS 
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI12540 
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 362/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I e II, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias aos servidores, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, na forma especificada no quadro abaixo:

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS JUNHO/2020

CONCESSÃO DE FÉRIAS

MAT. NOME DIAS PERÍODO

305 CLENIO MARQUES GOUVEIA 19 15/06/2020 a 03/07/2020

15224 ERICA MICAELE DA SILVA NASCIMENTO 30 15/06/2020 a 14/07/2020

295 GILSON SOUZA DOS SANTOS 10 15 a 24/06/2020

15187 PEDRO HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA 19 01 a 19/06/2020

Art. 2º Retroagir os efeitos da presente portaria ao dia 01 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrário.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 363/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I e II, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias aos servidores, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, na forma especificada no quadro abaixo:

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS JUNHO/2020

CONCESSÃO DE FÉRIAS

MAT. NOME
DIA
S

PERÍODO

15280 LUCAS FERREIRA LIMA 20
0 3  a
22/06/2020

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

MAT. NOME
DIA
S

PERÍODO

15117
ANIZIA MARIA BARBOSA
DA CRUZ

10
22/06/2020
a
01/07/2020

15487
DEBORA DA ROCHA
SOUSA

15
0 1  a
15/06/2020

15320
R A I L S O N  T R I N D A D E
FONSECA

10
0 1  a
10/06/2020

ADIAMENTO DE FÉRIAS

MAT. NOME
DIA
S

PERÍODO

16315
A L A N  J H O N  D O S
SANTOS SOUSA

10
0 1  a
10/06/2020

393
ANDRE FELIPE SANTOS
COELHO

10
0 1  a
10/06/2020

262 ANDRE LIMA PIMENTEL 10
1 7  a
26/06/2020

15392
D A V I  M A R C O S  D E
OLIVEIRA SANTOS

10
0 1  a
10/06/2020

295
GILSON SOUZA DOS
SANTOS

10
25/06/2020
a
04/07/2020

15510
G I N A  A L M E I D A  D O S
SANTOS

10
0 4  a
13/06/2020

192 K E N N E D Y  B R U N O 10 0 8  a
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TEIXEIRA 17/06/2020

15568
L A R I S S A  R A Q U E L
BORGES

20
29/06/2020
a
18/07/2020

15328
MARIA FERNANDA DE
ALMEIDA SILVA

20
29/06/2020
a
18/07/2020

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

MAT. NOME
DIA
S

PERÍODO

15019
MILTON DE ALMEIDA
BRITO

30
0 1  a
30/06/2020

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS

MAT. NOME
DIA
S

PERÍODO

407
ALESSANDRA S ILVA
PONTES

09
0 1  a
09/06/2020

15455
CYNTHIA PRADO DE
ALMEIDA

05
0 3  a
07/06/2020

15234
K A R E N  N U N E S  D E
MACEDO ARAUJO

20
12/06/2020
a
01/07/2020

15512
S E L I N D O  M A U R O
C A R N E I R O  T A P E T I
SEGUNDO

04
0 1  a
04/06/2020

SUSPENSÃO DE FÉRIAS

MAT. NOME
DIA
S

PERÍODO

15616
ALANNA BRUNA PAIXAO
DE SOUSA

30
G O Z O
OPORTUN
O

173
ALCIVAN DA COSTA
MARQUES

30
G O Z O
OPORTUN
O

15143
A N A Y E L T O N  B R I T O
FERREIRA

30
G O Z O
OPORTUN
O

15146
C A M I L L E  M E N D E S
OLIVEIRA

30
G O Z O
OPORTUN
O

358
CELIANE AZEVEDO DA
FONSECA

30
G O Z O
OPORTUN
O

247
D A N I L O  P R A D O  D E
MELLO

30
G O Z O
OPORTUN
O

15411
G I S E L L E  B A R B O S A
MACHADO DUARTE

30
G O Z O
OPORTUN
O

235
H E L I  D A M A S C E N O
MOURA FE

30
G O Z O
OPORTUN
O

345 ITALO SILVA VAZ 30
G O Z O
OPORTUN
O

15321
JOAO LUCAS DE MOURA
LEITE

30
G O Z O
OPORTUN
O

113
L I A  R A Q U E L  N E I V A
NUNES

30
G O Z O
OPORTUN
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O

15161 LUCAS ALVES PINTO 30
G O Z O
OPORTUN
O

16321
NARA DANIELLE  DE
CASTRO LIMA

30
G O Z O
OPORTUN
O

15216
NAYRA CELLY COSTA
MACHADO

30
G O Z O
OPORTUN
O

167
PABLO KELSON VERAS
GOMES

30
G O Z O
OPORTUN
O

15557
R O N A L D O  F O N T E S
DAMASCENO

30
G O Z O
OPORTUN
O

15387 THALITA SILVA LEAL 30
G O Z O
OPORTUN
O

15627
T H A Y S  D E  M O U R A
AMORIM

30
G O Z O
OPORTUN
O

Art. 2º Retroagir os efeitos da presente portaria ao dia 01 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrário.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 364/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do servidor comissionado BRENDO ANTONIO DOS SANTOS
SILVA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15359, lotado junto à 1ª Promotoria de Monsenhor Gil/PI, previstas anteriormente para
ocorrer no período 07/01 a 05/02/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo
os seus efeitos ao dia 07 de janeiro de 2020.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 365/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do servidor BRENO REIS DO NASCIMENTO, Técnico Ministerial,
matrícula nº 303, lotado junto à Coordenadoria de Tecnologia da Informação, previstas anteriormente para ocorrer no período 27/01 a
25/02/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 27 de
janeiro de 2020.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 366/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora comissionada CRISTIANE LAGE FORTES,
Assessora Administrativa do Procurador-Geral de Justiça, matrícula nº 16953, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos,
previstas anteriormente para ocorrer no período 03/02 a 03/03/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período
aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 03 de fevereiro de 2020.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 367/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do servidor JOSÉ CLAUDEIR BATISTA ALCÂNTARA, Técnico
Ministerial, matrícula nº 165, lotado junto ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, previstas anteriormente
para ocorrer no período 01/02 a 01/03/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020,
retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de fevereiro de 2020.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 368/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
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delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora RAQUILENE ROCHA DA COSTA, Técnica
Ministerial, matrícula nº 197, lotada junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, previstas anteriormente para ocorrer no período 01 a
30/04/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de
abril de 2020.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 369/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora comissionada SILAYLLA MARIA AMORIM
RODRIGUES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15480, lotada junto à 2ª Promotoria de União/PI, previstas anteriormente para
ocorrer no período 02 a 31/03/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os
seus efeitos ao dia 02 de março de 2020.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 370/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 05 (cinco) dias de folga, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, à servidora comissionada JAYANE FRANCISCA
ESTEVAO BARBOSA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15400, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, nos termos
do art. 15 do Ato PGJ/PI nº 540/2015, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 04/11 e
24/12/2018, 12/01 e 06/07/2019, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 371/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, licença para tratamento de saúde
aos servidores do Ministério Público do Piauí, na forma especificada no quadro abaixo:

Mat. Nome Dias Período

225 EMANUELY SILVA COSTA 07 16 a 22/07/2020

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 16 de julho de 2020.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 372/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora REGINA HELENA PASSOS DE
CARVALHO, Técnica Ministerial, matrícula nº 15944, lotada junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, referentes ao período aquisitivo
1987/1988.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 373/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE
SOUSA, Auxiliar Ministerial, matrícula nº 15981, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, referentes ao período aquisitivo
1998/1999.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 374/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor PAULO BARBOSA MATOS, Auxiliar
Ministerial, matrícula nº 16182, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 2003/2004.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 375/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
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CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor FRANCISCO CARLOS BORGES LEAL,
Técnico Ministerial, matrícula nº. 15980, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 2005/2006.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 376/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor JOSÉ EDMILSON AMANCIO DOS
SANTOS, Auxiliar Ministerial, matrícula nº 15977, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo
1993/1994.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 377/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora NAIR FERREIRA DA SILVA, Sub Judice,
matrícula nº 16122, lotada junto à Assessoria para Distribuição processual de 1º grau, referentes ao período aquisitivo 2009/2010.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 378/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor GILSON ALVES DOS SANTOS, Sub
Judice, matrícula nº 16121, lotado junto à Assessoria para Distribuição Processual de 1º Grau, referentes ao período aquisitivo 2013/2014.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 379/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, Sub
Judice, matrícula nº. 16295, lotado junto à Assessoria Especial para Distribuição de Processos em 1º Grau, referentes ao período aquisitivo
2011/2012.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 380/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor JOSÉ LIMA MARQUES, Sub Judice,
matrícula nº 16149, lotado junto à Assessoria Para Distribuição Processual de 2º Grau, referentes ao período aquisitivo 2012/2013.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 381/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora ROSANGELA MARIA TORRES PEREIRA,
Sub Judice, matrícula nº 16150, lotada junto à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, referentes ao período aquisitivo
2000/2001.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 382/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO RUBIM
BROXADO, Técnica Ministerial, matrícula nº 16133, lotada junto à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, referentes ao período
aquisitivo 1994/1995.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 383/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora LUZIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, Analista
Ministerial, matrícula nº 15945, Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, referentes ao período aquisitivo 2001/2002.
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6. OUTROS 
[]

6.1. 40ª ZONA ELEITORAL - FRONTEIRAS12528 

Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 384/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de julho de 2020 a 18 de agosto de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO UCHOA FREIRE,
Sub Judice, matrícula nº 16253, lotada junto à Corregedoria-Geral do MPE-PI, referentes ao período aquisitivo 2009/2010.
Teresina (PI), 17 de julho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 001/2020 SIMP Nº 000009-213/2020
ASSUNTO: COTA DE GÊNERO
PORTARIA ELEITORAL Nº 001/2020
O Presentante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (artigos 5º, "a"
e 7º, caput, (CEDAW);
CONSIDERANDO que nas eleições municipais de 2016 o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo ao pleito
de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação
feminina na política1;
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10,
§ 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) ou AIJE (art. 22 da LC 64/90), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/402862150/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas- eleitas-
em-2016 emenor que-2012>. Acesso em: 27 maio 2020
beneficiários do ilícito (ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI
(cabimento de AIME) e do REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos órgãos
partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de
anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela
Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO, por fim, o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente,
contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições e se produzam resultados eleitorais legítimos, em atenção ao princípio da
igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL sob o nº
001/2020 (registrado sob o protocolo SIMP nº 000009-213/2020), que tem por objeto o acompanhamento das políticas eleitorais levadas
a cabo pelas agremiações partidárias locais, voltadas à garantia da proporção entre as cotas de gênero e da participação feminina na
política, nos municípios que integram a 40ª Zona Eleitoral: Fronteiras/PI, Alegrete do Piauí/PI, Caldeirão Grande do Piauí/PI e São
Julião/PI, determinando-se inicialmente:
Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, no Diário Eletrônico do MPPI e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr.
Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí, bem como ao Exmo. Sr. Coordenador do CACOP/MPPI;
Adotar providências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
A JUNTADA das INFORMAÇÕES PARTIDÁRIAS DE AGREMIAÇÕES DA 40ª ZONA ELEITORAL (FONTE: Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP);
Sejam oficiados os Presidentes das agremiações partidárias vigentes em cada dos referidos municípios, em consonância com as informações
colhidas junto ao Cartório Eleitoral da 40ª Zona Eleitoral/PI, com diretórios nos municípios de Alegrete do Piauí/PI, Caldeirão Grande do
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Piauí/PI, Fronteiras/PI e São Julião/PI, expedindo-se recomendação nesse sentido e solicitando-se informações e documentos comprobatórios
quanto ao acatamento das medidas nela delineadas, no prazo de 10 (dez) dias:
Partidos vigentes deAlegrete do Piauí/PI: Partido Liberal - PL; do Progressistas
- PP; do Partido Social Democrático - PSD; do Partido Social Liberal - PSL; do Partido dos Trabalhadores - PT; Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB; do Partido Verde - PV; do Republicanos e do Solidariedade.
Partidos vigentes de Caldeirão Grande do Piauí/PI do Movimento Democrático Brasileiro - MDB; do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB; do Progressistas - PP; do Partido Socialista Brasileiro - PSB; do Partido Social Democrático - PSD; do Partido dos Trabalhadores - PT; do
Republicanos;
Partidos vigentes de Fronteiras/PI: Democratas - DEM; do Movimento Democrático Brasileiro - MDB; do PDT; do Partido Liberal - PL; do
Progressistas - PP; do Partido Social Democrático-PSD; do Partido dos Trabalhadores-PT; do Partido Verde - PV:
Partidos vigentes de São Julião/PI: CIDADANIA; do Democratas - DEM; do Movimento Democrático Brasileiro - MDB; do PC do B; do Partido
Liberal - PL; do PMN; do Progressistas - PP.
Nomeia-se a Assessora Ministerial Paula Rayane de Souza Alencar para secretariar este Procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da
Resolução nº 23 do CNMP.
Observe-se, por fim, prazo de (6) seis meses, nos termos do artigo 80 da Portaria PGR/PGE 01/2019, prorrogável, caso necessário, para dar
continuidade ao acompanhamento do presente Procedimento Administrativo Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Fronteiras/PI, 16 de julho de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Assinado de forma digital por CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Dados: 2020.07.16 11:58:09 -03'00'
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral - 40ª Zona Eleitoral

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL N. 02/2020
RECOMENDAÇÃO N. 02/2020
A PROMOTORA ELEITORAL DA 19ª ZONA ELEITORAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas
nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, resolve expedir a
presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:
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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de participação
na vida pública da nação;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário, destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (artigo 4º, 1);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (artigos 5º, "a"
e 7º, caput, (CEDAW);
CONSIDERANDO que nas eleições municipais de 2016 o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo ao pleito
de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação feminina na
política[1];
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais
substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental.
CONSIDERANDO que a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero.
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) ou AIJE (art. 22 da LC 64/90), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do
ilícito (ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e
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do REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota de
gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019)
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995."
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo
de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo
Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar
que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja
alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995.
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 16-C da Lei nº 9.504/97),
conhecido como Fundo Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar
candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (art. 9º da Lei nº 13.165/2015 e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo mínimo de rádio e TV (não execução das ações
afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas, podem, em tese, dependendo das circunstâncias
(gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (art. 22, XVI, da LC 64/90 e art. 14, §
10, da CF/88), sujeitando os responsáveis pela conduta ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos
recursos) à sanção de inelegibilidade por oito anos, e os candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (art. 22,
XIV, da LC 64/90 e art. 14, § 10, da CF/88); e (b) como captação e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (art. 30-
A da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (art. 22, XIV, da LC 64/90),
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97), além de
eventual responsabilização criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei no 9.504/97, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus
respectivos RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral,
podendo constituir as condutas nos crimes eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato
exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código
Eleitoral) e "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente,
contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em
atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, recomendar aos diretórios municipais dos partidos políticos com
atuação nos municípios de Jaicós, Campo Grande do Piauí, Massapê do Piauí e Patos do Piauí, e seus respectivos candidatos e
candidatas,
que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias
durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino,
historicamente prejudicadas, cumprindo formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 eleitoral em
sua plenitude;
que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na TV; e
que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo
da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de
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direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
Autue-se. Publique-se. Cumpra-se.
Jaicós-PI, 17 de julho de 2020
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral
[1]BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/402862150/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitas-
em-2016 emenor que-2012>. Acesso em: 27 maio 2020
PORTARIA Nº 02/2020 MPE-ELEITORAL
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 02/2020
Objeto: Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral visando fiscalizar o cumprimento da regra constante no artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97,
pelos partidos políticos constituídos no âmbito da 19ª Zona Eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NO ESTADO DE PIAUÍ, por sua presentante, com atuação na Promotoria Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral
(Jaicós - PI), no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de participação
na vida pública da nação;
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais
substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria PGR/PGE n. 01/2019, em seu art. 58, sobre o Procedimento Preparatório Eleitoral, o qual é destinado
à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis
em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal.
CONSIDERANDO que o art. 14, § 10, da Constituição Federal estabelece que "o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral
no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude", sendo a
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo meio originário de combate à fraude à cota de gênero nas composições eleitorais;
CONSIDERANDO que o TSE firmou entendimento, por maioria dos seus membros, do cabimento mitigado de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral para apurar fraudes ao disposto no artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 02/2020, a fim de fiscalizar o cumprimento da regra constante artigo 10, § 3º,
Lei n. 9504/97, pelos partidos políticos constituídos no âmbito da 19ª Zona Eleitoral, e determinando desde logo:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Cartório Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral e à Procuradoria Regional
Eleitoral do Piauí, para conhecimento;
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;
4. RECOMENDAR aos diretórios municipais dos partidos políticos com atuação nos municípios de Jaicós, Campo Grande do Piauí,
Massapê do Piauí e Patos do Piauí, e seus respectivos candidatos e candidatas:
I ) que observem o preenchimento de, no mínimo, 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta) para candidaturas de cada sexo, mantendo
as proporções originárias durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do
sexo feminino, historicamente prejudicadas, cumprindo formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97
eleitoral em sua plenitude;
II ) que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000:
(a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na gestão dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e
(b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV; e
III ) que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a
exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos
de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
Em caso de impossibilidade de localização dos diretórios de partidos políticos, solicite-se auxílio ao Cartório Eleitoral desta 19ª Zona Eleitoral.
6. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria de Justiça, Brena da Silva Pinheiro, matrícula 15245, para secretariar este procedimento, como
determina o art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
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Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Jaicós-PI, 13 de julho de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora Eleitoral

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL ELEITORAL Nº 003/2020
Objeto: observância e cumprimento da ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante abaixo assinado, em exercício junto à 15ª Zona Eleitoral do Estado
do Piauí, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal de
1988, no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e na Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie , resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:
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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de participação
na vida pública da nação;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (artigo 4º, 1);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a adotar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (artigos 5º, "a"
e 7º, caput, (CEDAW);
CONSIDERANDO que nas eleições municipais de 2016 o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo ao pleito
de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação feminina na
política;
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10, § 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais
substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro"
(art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental.
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) ou AIJE (art. 22 da LC 64/90), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do
ilícito (ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e
do REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota de
gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019)
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995."
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo
de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo
Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar
que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja
alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995.
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 16-C da Lei nº 9.504/97),
conhecido como Fundo Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar
candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
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ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (art. 9º da Lei nº 13.165/2015 e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo mínimo de rádio e TV (não execução das ações
afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas, podem, em tese, dependendo das circunstâncias
(gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (art. 22, XVI, da LC 64/90 e art. 14, §
10, da CF/88), sujeitando os responsáveis pela conduta ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos
recursos) à sanção de inelegibilidade por oito anos, e os candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (art. 22,
XIV, da LC 64/90 e art. 14, § 10, da CF/88); e (b) como captação e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (art. 30-
A da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (art. 22, XIV, da LC 64/90),
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97), além de
eventual responsabilização criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei no 9.504/97, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus
respectivos RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral,
podendo constituir as condutas nos crimes eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato
exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código
Eleitoral) e "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos
órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os
pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão
analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente,
contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em
atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, recomendar aos diretórios municipais dos PARTIDOS POLÍTICOS
DOS MUNICÍPIOS DE CURRAIS-PI, BOM JESUS-PI E REDENÇÃO DO GURGUEIA-PI, QUE COMPÕEM A 15ª ZONA ELEITORAL/PI:
Que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções
originárias durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo
feminino, cumprindo formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 eleitoral em sua plenitude;
Que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na TV; e
Que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo
da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de
direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral.
Encaminha-se de cópia desta recomendação ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Encaminha-se à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de publicação nos
respectivos Diários Oficiais.
Publique-se. Cumpra-se.
De Teresina para Bom Jesus-PI, 15 de julho de 2020.
LENARA BATISTA CARVALHO PORTO
Promotora Eleitoral da 15° Zona Eleitoral de Bom Jesus-PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 21ª ZONA ELEITORAL
PORTARIA Nº 09/2020
OBJETO: instaurar Procedimento Administrativo Eleitoral nº 08/2020, a fim de orientar Conselheiros Tutelares que pretendem candidatar-se a
cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2020.
O Promotor Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição
Federal, 78 e 79 da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público);
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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a priorização institucional do Parquet pela lisura dos pleitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até a
diplomação dos eleitos;
CONSIDERANDO que, conforme art. 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar
constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral;
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CONSIDERANDO que Conselheiros Tutelares podem candidatar-se a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2020;
CONSIDERANDO que a maioria dos Municípios não possuem legislação específica e atualizada que discipline deveres e direitos inerentes ao
serviço público relevante exercido pelo Conselheiro Tutelar;
CONSIDERANDO que, na ausência de legislação municipal específica, o Membro de Conselho Tutelar, será equiparado a servidor público,
incidindo-lhe, portanto, os preceitos legais de desincompatibilização, previstos na Lei Complementar n. 64/1990, para legitimar a sua capacidade
de sujeito elegível e passível de sufrágio;
CONSIDERANDO a necessidade, por parte de conselheiros tutelares, de desincompatibilização para concorrer à vereança ou ao governo
municipal, bastando, para tanto, apenas um licenciamento, três meses antes do pleito, conforme o art. 1º, II, l, da LC nº 64/90;
CONSIDERANDO que os prazos eleitorais foram recentemente alterados em razão da pandemia da Covid-19, através da Emenda à Constituição
nº 107/2020, publicada no DOU de 03/07/2020, edição 126, seção 01, página 3, em Atos do Congresso Nacional, que trata do adiamento das
Eleições Municipais de 2020;
CONSIDERANDO a expedição do Parecer Técnico nº 29/2020, do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção (CACOP), orientando
acerca das normas e procedimentos que deverão ser observados por conselheiros tutelares que pretendam concorrer na vindoura eleição
municipal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente,
contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições, e se produzam resultados eleitorais legítimos;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL nº 08/2020, com escopo de orientar os Conselheiros Tutelares
dos Municípios de Piracuruca, São José do Divino e São João da Fronteira, que pretendam candidatar-se a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2020, acerca de seus direitos e deveres, determinando-se, desde logo:
1 - Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Gabriella Rocha Gomes (matr.: 15123), para secretariar este procedimento;
2 - Junte-se o Parecer Técnico nº 29/2020, do CACOP/MPPI;
3 - Autue-se, rubrique-se e numere-se, realizando as devidas anotações no livro próprio, afixando-a cópia da portaria em local de costume e
arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria Eleitoral;
4 - Comunique-se, por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida instauração, com envio
da presente Portaria;
5 - Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do
Ministério Público;
6 - Seja remetida cópia desta portaria à Procuradoria Regional Eleitoral no Piauí, através do link de protocolos do MPF, para conhecimento;
7 - Minute-se Recomendação aos Conselheiros Tutelares de Piracuruca, São José do Divino e São João da Fronteira, acerca de: direito à
licença para atividade política, prazo para desincompatibilização, endereçamento do pedido, responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos,
possibilidade e data para retorno ao cargo, acumulação de cargos.
Cumpra-se.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, 16 de julho de 2020.
(assinado eletronicamente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral

Ref: Ofício nº 081/2020-GAB/PMC
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de expediente oriundo da Prefeita Municipal de Colônia do Piauí, noticiando do Comandante do Grupamento Policial Militar no Município,
Sargento Ederson Marques de Meneses, que, no entender da noticiante, põe em risco a segurança dela e dos munícipes, bem como a lisura do
pleito eleitoral de 2020.
O expediente veio instruído com os seguintes documentos: cópia do Ofício nº 036/2020-GAB/PMC, dirigido ao Comandante Geral da Polícia
Militar do Piauí e ao Comandante do Batalhão da Polícia Militar em Oeiras; cópia do Ofício nº 012/2020-GAB/PMC, dirigido ao Comandante do
Batalhão da Polícia Militar em Oeiras; cópia do Ofício nº 102/2020/AJD/14º BPM, dirigido à Prefeita Municipal de Colônia do Piauí; Cópia dos
Decretos nºs 011/2020, 14/2020, 19/2020 e 34/2020, todos expedidos pelo Município de Colônia do Piauí; print de mensagens trocadas, via
Whatsapp, entre o Sargento Ederson Marques de Meneses e o radialista Cleto Rodrigues; print de mensagens postadas pelo aludido sargento,
pela noticiante e por outras pessoas, em grupo do Whatsapp denominado COVID-19 COMITÊ COLONIA; Cópia de Termo de Declarações
prestadas pela noticiante em sindicância administrativa instaurada no 14º BPM.
E o relatório.
Analisando detidamente o expediente da noticiante, em um juízo de prelibação, verifico que não há indício mínimo a justificar a instauração de um
procedimento investigatório formalizado, no âmbito da Promotoria Eleitoral.
As imputações feitas pela noticiante ao policial militar Ederson Marques de Meneses são as seguintes: a) recusa em prestar auxílio aos agentes
públicos municipais no cumprimento de embargo administrativo de obra de construção que infringiu norma estabelecida no Decreto Municipal nº
011/2020 (prorrogado sucessivamente pelos Decretos nºs 14, 19 e 34/2020) que suspendeu, no âmbito do Município, todas as atividades de
construção civil, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavirus; b) solicitação - via mensagem de
Whatsapp, ao radialista Cleto Rodrigues, da Rádio Primeira Capital - de espaço, no programa "Giro de Notícias", para que "seu pré-candidato ao
prefeito de Colônia do Piauí" pudesse falar; c) envio de mensagens ofensivas à noticiante, via Whatsapp, expressando aborrecimento por ter a
noticiante solicitado o auxílio do tenente Zenon para atuação junto à população no sentido de fazer cumprir os decretos municipais que tratam do
isolamento social; d) reiteradas ofensas feitas à noticiante, na ausência desta, na Churrascaria Havaí.
Dos fatos imputados, à exceção do descrito na alínea "b" do parágrafo anterior, todos versam sobre supostas infrações disciplinares que,
consoante afirmação da própria noticiante, estão sendo apurados em sindicância instaurada no âmbito da corporação militar.
A Constituição Federal consagrou a liberdade de expressão do pensamento dentre os direitos e garantias fundamentais (art. 5º, inciso IV).
Contudo, como tantos outros direitos fundamentais, a liberdade de pensamento não constitui direito absoluto.
A livre manifestação do pensamento não é direito absoluto. Sujeita-se a limites que, uma vez não observados, dão ensejo à responsabilidade
administrativa, civil e criminal. Tais limites, entretanto, não podem gerar a censura prévia.
O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Piauí proíbe a manifestação pública de policial militar a respeito de assuntos políticos,
bem como à participação, fardado, em manifestações da mesma natureza (vide Item 62 do Anexo do Regulamento aprovado pelo Decreto
Estadual Nº 3.548/80).
Tal vedação se restringe a manifestações públicas ou participação em manifestações da mesma natureza. No âmbito privado, o Estado não pode
cercear o direito do militar à livre manifestação ou expressão do pensamento, que se faz necessário para o exercício pleno da cidadania.
No caso concreto em análise, ao contrário do que a noticiante tenta fazer crer, a suposta solicitação feita pelo Sargento Ederson - via mensagem
de Whatsapp, ao radialista Cleto Rodrigues, da Rádio Primeira Capital - de espaço, no programa "Giro de Notícias", para que o pré-candidato
Genilson de Colônia do Piauí pudesse falar não configura ilícito eleitoral. Ainda que houvesse prova da autenticidade da mensagem objeto do
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print que instrui a reclamação da noticiante, trata-se de mensagem ter caráter privado e não de manifestação pública de apoio a candidatura. O
fato do radialista interlocutor ter divulgado as mensagens, sem anuência do outro interlocutor, não afasta a natureza privada.
Destarte, não há elementos mínimos que justifiquem a instauração de um procedimento por parte do Ministério Público Eleitoral.
Ante o exposto, com suporte no art. 4º, § 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017, INDEFIRO a instauração de Notícia de Fato, haja vista que os
fatos noticiados configuram lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se, por meio eletrônico, à Prefeita Municipal de Colônia do Piauí, advertindo-a da possibilidade de interposição de recurso, nesta
Promotoria Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias.
Exaurido in albis o prazo recursal, arquivem-se os autos nesta Promotoria de Justiça, registrando-se no Sistema SIMP.
Publique-se. Notifique-se. Cumpra-se.
Oeiras - PI, 16 de julho de 2020.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor Eleitoral da 094ª Zona

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATVIA ELEITORAL Nº 001/2020 SIMP Nº 000009-213/2020
MUNICÍPIO: ALEGRETE DO PIAUÍ/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através do PROMOTOR ELEITORAL
DA 40ª ZONA ELEITORAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da
Constituição Federal de 1988, no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO
nos seguintes termos:
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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre
homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de participação na vida pública da nação;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados- Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (artigo 4º, 1);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (artigos 5º, "a"
e 7º, caput, (CEDAW);
CONSIDERANDO que nas eleições municipais de 2016 o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo ao pleito
de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação feminina na
política1;
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10,
§ 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas

1BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/402862150/eleicoes-2016- numero-de-prefeitas-eleitas-
em-2016 emenor que-2012>. Acesso em: 27 maio 2020
de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual
mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro" (art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº
23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental.
CONSIDERANDO que a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero.
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) ou AIJE (art. 22 da LC 64/90), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do
ilícito (ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e
do REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota de
gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019)
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
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os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995."
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é,
ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a
lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar que, havendo
percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na
mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º- A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995.
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 16-C da Lei nº 9.504/97),
conhecido como Fundo Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar
candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (art. 9º da Lei nº 13.165/2015 e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo
mínimo de rádio e TV (não execução das ações afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas,
podem, em tese, dependendo das circunstâncias (gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que
podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (art. 22, XVI, da LC 64/90 e art. 14,
§ 10, da CF/88), sujeitando os responsáveis pela conduta ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos
recursos) à sanção de inelegibilidade por oito anos, e os candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (art. 22,
XIV, da LC 64/90 e art. 14, § 10, da CF/88); e (b) como captação e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (art. 30-
A da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (art. 22, XIV, da LC 64/90),
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97), além de
eventual responsabilização criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei no 9.504/97, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus
respectivos RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral,
podendo constituir as condutas nos crimes eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato
exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito
próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código Eleitoral) e "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos órgãos
partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de
anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela
Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente,
contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em
atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL N.º
001/2020, que tem por objeto o acompanhamento das políticas eleitorais levadas a cabo pelas agremiações partidárias locais, voltadas
à garantia da proporção entre as cotas de gênero e da participação feminina na política, nos municípios que integram a 40ª Zona
Eleitoral:
Fronteiras/PI, Alegrete do Piauí/PI, Caldeirão Grande do Piauí/PI e São Julião/PI.;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR aos Presidentes dos diretórios municipais do Partido
Liberal - PL; do Progressistas - PP; do Partido Social Democrático - PSD; do Partido Social Liberal - PSL; do Partido dos Trabalhadores - PT;
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB; do Partido Verde - PV; do Republicanos e do Solidariedade, todos do município de ALEGRETE DO PIAUÍ/PI,
e seus respectivos candidatos e candidatas, o seguinte:
que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias
durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino, cumprindo
formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 eleitoral em sua plenitude;
que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e
(b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV; e
que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo
da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de
direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%,
os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral; Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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6.7. 40ª ZONA ELEITORAL - FRONTEIRAS12553 

Fronteias/PI, 16 de julho de 2020.
CEZARIO DE SOUZA Assinado de forma digital por
CAVALCANTE
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
NETO:74655655887 Dados: 2020.07.16 11:57:45 -03'00'
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral - 40ª Zona Eleitoral

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATVIA ELEITORAL Nº 002/2020 SIMP Nº 000009-213/2020
MUNICÍPIO: CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através do PROMOTOR ELEITORAL
DA 40ª ZONA ELEITORAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da
Constituição Federal de 1988, no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO
nos seguintes termos:
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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88);
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo 5º, inciso I,
CF/88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de
participação na vida pública da nação;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (Decreto n. 4.377/2002);
CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não considera
discriminação a adoção pelos Estados- Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher (artigo 4º, 1);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (artigos 5º, "a"
e 7º, caput, (CEDAW);
CONSIDERANDO que nas eleições municipais de 2016 o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo ao pleito
de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação feminina na
política1;
CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo (artigo 10,
§ 3º, Lei n. 9504/97), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais substitutos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o qual determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas

1BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/402862150/eleicoes-2016- numero-de-prefeitas-eleitas-
em-2016 emenor que-2012>. Acesso em: 27 maio 2020
de cada sexo, sendo que no cálculo da referida cota de gênero "qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual
mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro" (art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº
23.609/2019);
CONSIDERANDO que "o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente
requeridas pelo partido político, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição." (art. 20, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o deferimento do pedido de registro do partido político ou coligação ficará condicionado à observância da supracitada cota
de gênero (art. 20, § 6º, da Resolução TSE nº 23.609/2019);
CONSIDERANDO que o mero registro formal de candidaturas fictícias de mulheres apenas para cumprir formalmente a cota de gênero mínima
de 30%, sem o desenvolvimento de candidaturas femininas reais durante o pleito eleitoral; revela, em realidade, uma situação de fraude à norma
do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizadora de abuso de poder político;
CONSIDERANDO que, com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições realizadas a partir do
ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n.97/2017, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental.
CONSIDERANDO que a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que os(as)
Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, § 6º, da Res.
TSE 23.609/19), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/19, o seu indeferimento "é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados", sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero.
CONSIDERANDO que, nesse contexto, o lançamento de candidaturas fictícias apenas para fraudar a referida regra legal pode ser objeto de
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) ou AIJE (art. 22 da LC 64/90), podendo resultar na cassação dos diplomas de todos os candidatos beneficiários do
ilícito (ou seja, todos que integraram o DRAP fraudado), conforme assentado pelo TSE no julgamento do REspe nº 149/PI (cabimento de AIME) e
do REspe nº 24.342/PI (cabimento da AIJE);
CONSIDERANDO que por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: "caracterizada a fraude à cota de
gênero, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua
participação ou anuência" (Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019)
CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 13.165/2015 estabeleceu que "nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995."
CONSIDERANDO que o STF decidiu na ADI nº 5617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 15/03/2018, que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão
"três", contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º
da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é,
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ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de
30% do montante do Fundo alocado a cada partido e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por
arrastamento, do § 5º- A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995.
CONSIDERANDO que o TSE assentou na Consulta nº 060025218.2018.6000000, rel. Min. Rosa Weber, julgada em 22/05/2018, que a mesma
ratio decidendi da ADI nº 5617/DF também se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 16-C da Lei nº 9.504/97),
conhecido como Fundo Eleitoral, devendo os partidos políticos reservar no mínimo 30% dos recursos advindos do referido fundo para financiar
candidaturas femininas;
CONSIDERANDO que na referida consulta o TSE também decidiu que o mesmo percentual mínimo de 30% deve ser considerado pelos partidos
em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, sendo que na hipótese de percentual de candidaturas superior
ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do Fundo Eleitoral e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção;
CONSIDERANDO que os recursos do fundo partidário são geridos autonomamente pelos órgãos partidários (nacional, estadual e municipal), os
quais devem observar a reserva mínima destinada às candidaturas femininas em relação ao montante que decidir aplicar em campanhas
eleitorais (art. 9º da Lei nº 13.165/2015 e ADI nº 5617/DF);
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas constitui, por si só, irregularidade grave, que pode ensejar a rejeição das contas do órgão
partidário responsável e/ou do candidato ou candidata, bem como a responsabilização dos
responsáveis pelo desvio dos recursos;
CONSIDERANDO que a não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em candidaturas femininas, bem como a não observância do tempo mínimo de rádio e TV (não execução das ações
afirmativas pelo partido), com seu consequente desvio para favorecer candidaturas masculinas, podem, em tese, dependendo das circunstâncias
(gravidade), qualificar-se juridicamente (a) como abuso de poder político e fraude à lei que podem ser objeto de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e/ou de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (art. 22, XVI, da LC 64/90 e art. 14, § 10, da CF/88), sujeitando os responsáveis pela
conduta ilícita (v.g. Presidente e Tesoureiro do órgão partidário, responsáveis pela gestão dos recursos) à sanção de inelegibilidade por oito anos,
e os candidatos beneficiários da conduta abusiva à sanção de cassação do diploma (art. 22, XIV, da LC 64/90 e art. 14, § 10, da CF/88); e (b)
como captação e gasto ilícito de recurso de campanha, dependendo das circunstâncias (art. 30-A da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que, nesse contexto, atos ilícitos que visem reduzir os recursos públicos que devem financiar candidaturas de mulheres, tais
como por meio de coação, simulação, ou qualquer outro vício na renúncia ou na doação de recursos públicos de campanha por candidatas para
outros candidatos podem, em tese, enquadrar-se juridicamente como abuso de poder político e fraude, de forma a ensejar a declaração de
inelegibilidade por oito anos aos responsáveis e cassação de diploma dos candidatos beneficiários em sede de AIJE (art. 22, XIV, da LC 64/90),
AIME (art. 14, § 10, da CF/88) e representação por captação e gasto ilícito de recurso de campanha (art. 30-A da Lei nº 9.504/97), além de
eventual responsabilização criminal dependendo das circunstâncias;
CONSIDERANDO que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei no 9.504/97, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus
respectivos RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral,
podendo constituir as condutas nos crimes
eleitorais de "apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou
valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:" (art. 354-A do Código Eleitoral) e "omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins
eleitorais" (art. 350 do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, entendeu que a
aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres também deverá incidir sobre a constituição dos órgãos
partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de
anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela
Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a expedição da Nota de Orientação PRE.PI 03/2020 orientou os Promotores Eleitorais a atuarem com rigor na fiscalização
do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos eletivos, assim como a promoção
das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização institucional do
Parquet nessa relevante matéria;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente,
contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos, em
atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no processo eleitoral;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL N.º
001/2020, que tem por objeto o acompanhamento das políticas eleitorais levadas a cabo pelas
agremiações partidárias locais, voltadas à garantia da proporção entre as cotas de gênero e da participação feminina na política, nos
municípios que integram a 40ª Zona Eleitoral: Fronteiras/PI, Alegrete do Piauí/PI, Caldeirão Grande do Piauí/PI e São Julião/PI.;
RESOLVE, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93,
RECOMENDAR aos Presidentes dos diretórios municipais do Movimento Democrático Brasileiro
MDB; do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB; do Progressistas - PP; do Partido Socialista Brasileiro - PSB; do Partido Social
Democrático - PSD; do Partido dos Trabalhadores - PT; do Republicanos - todos do município de CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ/PI, e seus
respectivos candidatos e candidatas, o seguinte:
que observem o preenchimento de no mínimo 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mantendo as proporções originárias
durante todo o processo eleitoral, e conferindo meios materiais para a realização de campanhas pelas candidatas do sexo feminino, cumprindo
formalmente e materialmente a ação afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 eleitoral em sua plenitude;
que observem o integral cumprimento formal e material das decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº
060025218.2018.6000000: (a) na gestão dos recursos oriundos do Fundo Partidário que decidir aplicar em campanhas eleitorais, bem como na
gestão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e
(b) no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV; e
que seja aplicada a regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas para mulheres sobre a constituição dos órgãos partidários, a exemplo
da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais,
estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de
30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça Eleitoral;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Fronteias/PI, 16 de julho de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Assinado de forma digital por CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
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7. GRUPOS REGIONAIS DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOPANHAMENTO  DO

COVID - 19 
[]

7.1. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 DE

TERESINA – REGIONAL PARNAÍBA-PI12527 

Dados: 2020.07.16 11:56:25 -03'00'
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral - 40ª Zona Eleitoral

DESPACHO
Resta observado Notícia de Fato registrado em SIMP sob o Nº. 000056-420/2020, com o objetivo a desativação do serviço de urgência e
emergência pediátrica, no município de Parnaíba PI, e falta de médico pediatra trabalhando de plantão, razão pela qual tomo posição:
Ocorre que, através do referido atendimento, a noticiante informa o seguinte: "Tive a necessidade de procurar o atendimento de urgência para
meu filho. Ele sofre desde o nascimento de epilepsia. Ele esta apresentando crises convulsivas repetidas e com intervalo curto entre os
episódios. Sabendo que a prefeitura de Parnaíba abriu recentemente um serviço de urgência e emergência pediátrica, levei o meu filho em crise
ao referido serviço. Entretanto, o serviço encontra-se desativado. Fui informando pelos profissionais que o serviço nunca funcionou como deveria.
Nunca teve profissional médico pediatra trabalhando de plantão. No inicio a Dra Telma, pediatra, dava uma passada por la, em horários variados.
Mesmo essa profissional, há vários meses não presta atendimento no serviço. A situação do meu filho complicou, sendo encaminhado ao HEDA.
Aonde até hj encontra-se internado. Essa demora por um atendimento de urgência pediátrica comprometeu a saúde já debilitada do meu filho.
Não podemos admitir que um serviço tão essencial esteja desativado e / ou mesmo nunca funcionando como deveria, levando as pessoas a
perderem tempo, elevando o risco de agravamento / morte de crianças. No local, construído e equipado para funcionar a urgência pediátrica, esta
funcionando para atender pacientes com suspeita / confirmado com Coronavírus. Presenciei lá foi uma total desorganização do serviço. Não
existe um fluxo ou medidas de isolamento entre os casos suspeitos e outras pessoas que buscam atendimento sem sintomas da nova doença. O
mesmo médico atende a todos. Profissionais sem EPI¿s. Ouvi reclamações que falta EPI¿s e materiais de limpeza. E mais, Óbitos já ocorreram
de suspeitos de Coronavírus e não houve os devidos cuidados com o corpo do falecido, pois nada foi informado aos profissionais. Em resumo, a
falta de medidas de isolamento e limpeza, potencializa a transmissão do vírus entre as pessoas que buscam atendimento e os profissionais de
saúde. Não justifica essa desativação da urgência pediátrica ou msm a total junção de doentes com o novo vírus e outros que não estão
infectados, pois recentemente a prefeitura também inaugurou um hospital de campanha, destinado aos suspeitos ou confirmados com o
coronavírus, mas nenhum paraibano foi atendido neste local. Solicito ao MPPI que tome as medidas necessárias, pois crianças estão sendo
desassistidas, nas situações de urgência e emergência, já houve um gasto publico para a construção, compra de equipamentos, contratação de
pessoal efetivo para trabalhar no serviço. E não justifica-se neste momento, o serviço ser desativado se um hospital de campanha foi inaugurado
e não tem 01 único paciente internado nos novos leitos. Pede-se providencias urgentes;";
CONSIDERANDO que foi encaminhado, via e-mail, o Ofício Nº. 137/2020/56-420/2020, endereçado a Secretária de Saúde do Município de
Parnaíba (PI), conforme certidão nos autos, via Documento (ID: 2713037), solicitando informações, onde restou decorrido o prazo consignado,
sem resposta, com posterior juntado de manifestação intempestiva, no sentido da solicitação de dilação de prazo (ID: 31490184);
Ademais, através do Ofício Nº. 56/2020, da Procuradoria Adjunto para Políticas de Saúde Pública, com documentos anexos, informando acerca
do horário de funcionamento da emergência, e das modificações para evitar contágio pelo Novo Coronavírus, conforme certidões nos autos, Via
Documento (ID: 31520303).
É o relatório. Passo aos fundamentos.
Diante de todo exposto, tendo em vista que a parte noticiada apresentou manifestação com juntada de documento comprobatório acerca do fato
noticiado, não se mostra razoável prosseguir a investigação, deixando a presente notícia de fato desprovidos de elementos de prova ou de
informação mínimos para continuidade da apuração.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, conforme disposição do artigo 4°, inciso I, da Resolução CNMP Nº.
174/2017, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cientifique-se o noticiante acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da presente decisão de arquivamento e documentos
apresentadas pelo noticiado conforme juntada Via Documento (ID: 31520303), para fins de conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade
de apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 4º, § 1º, da Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Por fim, decorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, certifique e proceda o arquivamento dos autos do procedimento, com a devida
baixa no SIMP, conforme reza o artigo 5º, da Resolução Nº. 174/2017, do CNMP, informando ao CSMP, via ofício, por E-Doc.
Remeta-se os autos à Secretaria do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento e Prevenção do COVID - 19, Região
Parnaíba, para cumprimento das diligências.
Cumpra-se.
Registros necessários em SIMP.
Parnaíba (PI),16 de julho de 2020.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Promotor de Justiça
Coordenador do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento e Prevenção do COVID - 19 - Região Parnaíba
Atendimento ao Público SIMP Nº. 000066-420/2020
DESPACHO DE INDEFERIMENTO
O GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID - 19 - REGIÃO PARNAÍBA, através do órgão
ministerial infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 129, da Constituição Federal, artigo 26, da Lei Nº.
8.625/93 e, artigo 37, inciso I e alínea "b", da Lei Complementar Nº. 12/1993, Resolução CNMP Nº. 174/2017, bem como, Resolução CPJ/MP-PI
Nº. 02/2020, resolve:
CONSIDERANDO que restou distribuído ao Grupo Regional de Parnaíba, o Atendimento ao Público registrado em SIMP sob o Nº. 000066-
420/2020, pertinente à Manifestação Nº. 2530/2020, datado de 10 de julho de 2020, encaminhada à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauí, onde apresenta a seguinte informação "EPI escassos/ inadequados (artesanais, de péssima qualidade) e falta de zelador para limpeza das
ubs ha quase 4 meses (modulo 10, 41,26, 37...), medicaçoes prescritas para covid insuficientes ou em falta (azitromicina, ivermectina, corticóide
e analgésicos). Falta de EPI para ps ACS, que não estão podendo ir a campo há muito tempo, por falta de EPI.";
CONSIDERANDO que, através de e-mail encaminhado pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, restou solicitada resposta no
prazo de 30 (trinta) dias, acerca das providências adotadas pelo órgão de execução atuante na demanda;
CONSIDERANDO que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante previsão no artigo 37, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal fixa a necessidade de lei específica, para estabelecimentos dos casos de
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7.2. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 DE

TERESINA – EIXO TEMÁTICO ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO12550 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Novo Coronavírus COVID-19, ou
seja, momento em que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto Nº. 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei Nº. 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual Nº. 19.044, de 22 de junho de 2020, acerca da prorrogação da vigência do Decreto Estadual
Nº. 18.901, de 19 de março de 2020, do Decreto Nº. 18.902, de 23 de março de 2020 e do Decreto Nº. 18.947, de 22 de abril de 2020, na forma
que especifica;
CONSIDERANDO que, através da Notícia de Fato Nº. 000055-420/2020, restou protocolada notícia referente ao mesmo objeto do presente
atendimento ao público, restando oficiada a Secretaria de Saúde do Município de Parnaíba (PI), a Coordenação da Atenção Básica do Município
e o Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Piauí - COREN/PI, solicitando informações iniciais acerca do objeto dos
autos, restando pendente de manifestação do referido conselho regional;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será arquivada quando seu objeto já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se
encontrar solucionado, conforme artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP Nº. 174/2017, prevê a possibilidade de indeferimento da autuação de Notícia de Fato, conforme artigo
4º, § 4º.
Por todo o exposto, tomo posição:
RESOLVE indeferir a autuação de procedimento investigatório, a partir das informações apresentadas pelo (a) noticiante e registradas através do
Atendimento ao Público Nº. 000066-420/2020, visto que o objeto deste já ensejou a autuação da Notícia de Fato Nº. 000055-420/2020, conforme
acima exposto, fato que determinaria o imediato arquivamento dos autos do procedimento extrajudicial, nos termos do artigo 4º, inciso I, da
Resolução CNMP Nº. 174/2017. Ademais, determino sejam adotadas as seguintes diligências, senão vejamos:
a) Oficie-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, via e-mail, informando o indeferimento de autuação do Atendimento ao Público
SIMP Nº. 000066-420/2020, em decorrência da autuação da Notícia de Fato SIMP Nº. 000055-420/2020, acerca do mesmo objeto,
encaminhando cópia do presente despacho de indeferimento e do despacho de autuação da referida notícia de fato, para fins de conhecimento
pelo (a) noticiante;
b) Cumpridas as diligências do item "a", certificando nos autos, bem como, realizando os necessários registros em SIMP, junte-se aos autos uma
cópia do despacho de autuação da Notícia de Fato Nº. 000055-420/2020, promovendo-se o arquivamento do atendimento ao público no sistema,
com registro em livro próprio;
c) ao final, encaminhe-se cópia do presente atendimento à Secretaria do Grupo Regional de Parnaíba (PI), para juntada nos autos da Notícia de
Fato Nº. 000055-420/2020, por tratar-se do mesmo objeto.
Remeta-se os autos a Secretaria do Grupo Regional de Parnaíba, para cumprimento das diligências, em observância aos Atos PGJ Nº. 931/2019
e PGJ Nº. 1.001/2020.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 16 de julho de 2020.
ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Coordenador do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID - 19 - Região Parnaíba

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS DE TERESINA/PI NO ACOMPANHAMENTO À COVID-19 - EIXO TEMÁTICO
ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO
RECOMENDAÇÃO Nº 04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça infra-assinada, Integrante do Grupo Regional de
Promotorias Integradas de Teresina - Assistência e Educação, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos
artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85
e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia causada pelo Coronavírus;
CONSIDERANDO que a situação de pandemia produzida pelo Coronavírus significa o risco potencial da doença infecciosa atingir de forma
generalizada a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 9/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS, de 12/03/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem alta
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circulacao de pessoas, particularmente criancas, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminacao de doencas;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e comorbidades, conforme posicionamento sobre o COVID-19, da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicada em 15/03/2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de reorganizar as
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à
propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação expediu nota de esclarecimento sobre a reorganização do calendário escolar para as
escolas que suspenderam as atividades em observância a recomendação disposta no Decreto Estadual Nº 18.884/2020;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 061/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavirus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI Nº 087/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre normas pertinentes à reorganização
do calendário escolar referente ao período de excepcionalidade no contexto da situação de pandemia da COVID-19 para escolas pertencentes ao
Sistema Estadual de Ensino do Piauí e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Nota Técnica CEE/PI nº 001, que explica as orientações para elaboração do Plano de Ação Pedagógica em Regime
Especial de aulas não presenciais, atendendo o que prescreve o art. 4º, inciso V, § 1º e 2º da Resolução CEE/PI nº 061 e art. 11 da Resolução
CEE/PI nº 087/2020;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 18.966/2020, de 30.04.2020, prorrogou até 31/072020 a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I e
2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que o referido decreto não se aplica às atividades realizadas com o uso de plataforma eletrônica, que dispense atividade
presencial (§2º, art.1º);
CONSIDERANDO o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), através da Nota Técnica nº 04/2020/CAODEC/MPPI, renovou o entendimento firmado por meio da Nota Técnica Nº
02/2020/CAODEC/MPPI, especialmente no que diz respeito a continuidade das atividades escolares por meio de plataforma eletrônica, que
dispense atividade presencial (§2º, art.1º do Decreto nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Técnica Orientativa com sugestões e recomendações aos órgãos de execução ministeriais a fim de mitigar os
impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação;
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Orientativa nº 02/2020/CAODEC com orientações e sugestões a fim de subsidiar a atuação dos Promotores
de Justiça do Estado do Piauí na fiscalização e colaboração das estratégias educacionais adotadas pelas redes de ensino diante da suspensão
das aulas presenciais, decretada em decorrência da pandemia da COVID-19, com reflexos no cumprimento pelas escolas da carga horária
obrigatória para a educação básica;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 08/2020, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Colégio Nacional de Procuradores Gerais,
elaborada por sua Comissão Permanente de Educação, que se manifestou sobre as normas gerais aplicáveis à educação durante a pandemia da
COVID-19, bem como traçou orientações para atuação do Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO a Resolução nº 02/2020 editada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, dispondo
sobre a criação de Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em decorrência da necessidade de uma
atuação regionalizada e integrada do Ministério Público nas diversas áreas impactadas pela pandemia.
CONSIDERANDO que a mesma Resolução, em seu art. 2º, estabelece que "os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no
acompanhamento da COVID-19 são órgãos de execução, com atuação regionalizada e especializada", e no art. 6º, prescreve que a eles compete
"atuar nos procedimentos extrajudiciais por ele instaurados, de natureza criminal ou cível, bem como promover e acompanhar medidas judiciais,
de forma concorrente com o Promotor de Justiça natural integrante da respectiva região";
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos relevantes,
bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93).
RESOLVE:
RECOMENDAR, à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, que:
I. Durante o isolamento social e o fechamento de escolas:
1) Planeje as ações a serem executadas pela rede de ensino a partir de um diagnóstico da situação dos alunos e professores, compatibilizando o
ensino remoto com as ferramentas disponíveis aos estudantes e profissionais da educação;
2) Adote providências necessárias e suficientes para assegurar que conteúdos pedagógicos sejam oferecidos ao maior número de alunos,
inclusive promovendo articulação com canais de TV, de rádio, empresas de telecomunicação e de internet banda larga disponíveis;
3) Desenvolva estratégias para que as aulas a distância possam alcançar alunos em contextos socioeconômicos mais vulneráveis que não
possuem acesso à internet ou a outros equipamentos que a viabilizem, devendo empregar meios e recursos diversificados, para além do uso de
ferramentas tecnológicas, de modo a fazer frente às desigualdades no uso da tecnologia pelos discentes e permitir o acesso de todos ao
conteúdo disponibilizado, assim como às orientações pedagógicas dos professores habilitados;
4) Disponibilize canais de comunicação entre a escola e os responsáveis pelos alunos, a fim de facilitar a integração para o processo de
aprendizagem e minorar as consequências do afastamento escolar físico;
5) Promova capacitação dos profissionais de educação para o adequado manuseio das ferramentas (tecnológicas ou não) necessárias à
implementação do sistema de aulas não presenciais, bem como realize formação pedagógica dos docentes para utilização de novas
metodologias de ensino;
6) Monitore periodicamente o percentual de participação diária (através das atividades entregues de forma digital ou física, relacionadas ao
planejamento de estudo previamente elaborado) e o rendimento escolar dos educandos, como forma de acompanhar a efetividade das
ferramentas utilizadas e estabelecer instrumentos para aprimorar a manutenção do vínculo escolar;
7) Assegure aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades, atendimento educacional especializado
(AEE), com plena acessibilidade, como preconiza a LDB e as normativas internacionais e nacionais que orientam a educação especial na
perspectiva da inclusão escolar;
8) Empregue mecanismos diferenciados e eficazes considerando as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, da Educação Especial,
da Educação Indígena, da Educação Quilombola, da Educação do Campo e da Educação nos Sistemas Prisionais e Socioeducativo, no sentido
de contemplar os princípios constitucionais educacionais da universalidade, da equidade e da qualidade;
9) Informe sobre o planejamento e a elaboração de estratégias para garantir o cumprimento da carga mínima anual de 800 horas, a teor dos
artigos 24, I, § 1°, 31, II, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 1º, caput, da Medida Provisória n° 934, de 1º de abril
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de 2020, e dos objetivos de aprendizagem nos currículos;
II. Elabore plano com as diretrizes e estratégias para o retorno gradual das atividades escolares presenciais, constando:
1) A realização de avaliação, para fins de tomada de decisão do retorno às aulas presenciais, das condições de segurança sanitária dos
estudantes e de toda a comunidade escolar, de maneira eficiente, quantitativa e qualitativa, assegurando as medidas sanitárias preventivas,
inclusive, de distanciamento social na rotina escolar, na sala de aula (espaçamento seguro entre as carteiras escolares) e demais ambientes das
instituições escolares (sinalização de locais e espaçamento de entradas e saídas de alunos e demais membros da comunidade escolar),
observadas as peculiaridades de cada nível ou etapa de ensino;
2) O cumprimento integral das políticas de prevenção e combate ao novo Coronavírus estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de
Saúde do Estado do Piauí, informando e garantindo a execução de providências que venham a ser determinadas em todas as unidades
escolares;
3) A disponibilização de lavatórios em efetivo funcionamento e em quantidade suficiente a toda rede de ensino, além de material de higienização
adequado, tais como sabão líquido, álcool em gel 70% (que deverá ser fornecido aos alunos de forma segura e supervisionada), toalhas de
papel, máscaras descartáveis (observadas as recomendações de uso por faixa etária), bem como EPIs aos profissionais da educação, entre
outras medidas de higienização e proteção individual;
4) A determinação a todas unidades escolares para que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do Coronavírus;
5) A promoção, no âmbito de suas atribuições, de ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
6) O estabelecimento de um fluxo célere e eficiente de comunicação de suspeitas de casos de Covid-19 entre alunos e demais membros da
comunidade escolar a serem notificados às Secretarias Municipais de Saúde para serem realizados exames e adotadas as medidas pertinentes;
7) Considerando o item anterior, avaliar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de realização de testes periódicos de detecção
da Covid-19 para os profissionais da educação, a fim de implementar fluxos e protocolos de saúde;
8) A implementação das medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
escolar;
9) A Elaboração de plano para o retorno gradual das atividades escolares presenciais deve, no mínimo:
a) Assegurar medidas de segurança sanitária à comunidade escolar e de contenção da disseminação da Covid-19, levando em conta a realidade
estrutural das unidades escolares, com mapeamento das instituições que necessitam de melhorias específicas como, por exemplo, a manutenção
e disponibilização de lavatórios, entre outras medidas, que deverão ser adotadas antes do efetivo retorno das atividades presenciais;
b) Considerar a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados, incluindo redução do número de alunos por turnos e turmas e, se
necessário, elaboração de sistema de rodízio com complementação das aulas por sistema remoto ou atividades extraclasses e não presenciais,
para evitar aglomerações no ambiente escolar;
c) Estabelecer metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, assim como para avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
d) Considerar, na avaliação diagnóstica, os diferentes perfis de alunos que tiveram rendimento distinto durante o processo de ensino e
aprendizagem na forma não presencial, em níveis ou categorias: desempenho superior, satisfatório, aproveitamento parcial ou nenhum
aproveitamento, ou segundo outra classificação que preferir, de modo a customizar, na medida das necessidades individuais, programas
específicos de intervenção pedagógica (aulas de reforço) ou reposição de aulas aos que tiveram aproveitamento insatisfatório, e instrumentos de
estímulo aos que tiveram aproveitamento superior ou suficiente aos avanços educacionais;
e) Implementar, durante o processo de avaliação diagnóstica, ações contínuas para levantamento dos avanços e lacunas do processo de
aprendizagem, ao longo do isolamento e no retorno às aulas presenciais em momentos estratégicos diversos, sempre que necessário;
f) Prever estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, ampliando programas e
ações de correção de fluxo de idade/ano escolar, por meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado;
g) Contemplar a revisão de objetivos de aprendizagem para o presente ano letivo e disponibilizar um programa de reposição e reforço dos
conteúdos curriculares para o cumprimento da proposta pedagógica e da carga horária mínima obrigatória, observadas as recomendações e
normativas dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, porém sem condensar ou acumular conteúdos em pouco tempo ou sobrecarregar
educandos e educadores tão somente para registro de aulas;
h) Garantir aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, da frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, com serviço de apoio especializado para atender às
peculiaridades da educação especial;
i) Criar mecanismos de busca ativa e disponibilização de ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade,
de forma a prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o
Conselho Tutelar de cada município, esgotadas as intervenções dispensadas pela escola;
10) A promoção do necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, com vista a averiguar problemas que possam impactar
os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde
física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhadas às redes de proteção, aos serviços de saúde e
socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da pandemia;
11) Que antes do retorno das aulas presenciais, promova encontros de formação e acolhimento aos professores e demais profissionais da
educação, com as medidas sanitárias adequadas, com o objetivo de verificar os impactos psicológicos e prepará-los emocionalmente para
receber os alunos e suas famílias, assim como levantar a necessidade daqueles que precisam de acompanhamento psicológico-profissional;
12) A garantia de que os estudantes em situação de risco pessoal ou familiar, pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19 não sejam
prejudicados no que diz respeito às faltas escolares com o retorno das atividades presenciais, garantindo-lhes, ainda, acesso à educação por
meio de atividades escolares domiciliares ou não presenciais ou com acompanhamento de professores da sua turma;
13) A promoção do atendimento domiciliar com atividades pedagógicas aos alunos com deficiência, doenças ou comorbidades que os impeçam
de frequentar os ambientes escolares durante o risco de contágio, especialmente pelos professores de AEE (Atendimento Educacional
Especializado) ou Sala de Recursos Multifuncionais;
14) A promoção, conforme a necessidade, das atividades e aulas híbridas (presenciais e não presenciais concomitantemente), a fim de sustentar
as aprendizagens construídas pelos alunos ou corrigir déficits de aprendizagem dos conteúdos que exigem mais atividades práticas por parte dos
discentes;
15) A promoção, conforme a necessidade, da recomposição do quadro de professores e demais profissionais de educação pertencentes ao grupo
de risco e também os eventualmente sintomáticos e diagnosticados com Covid-19, priorizando, para tanto, a convocação de professores e
servidores cedidos ou em desvio de função, a fim de evitar impacto orçamentário, uma vez que é cediço que os efeitos da quarentena já enseja
redução das arrecadações e, consequentemente, impactos nos recursos da educação;
16) A promoção das formações necessárias, através de cursos, treinamentos ou outras modalidades de formação, para acolhimento dos
discentes e equipes gestoras, de modo a prepará-los para as novas medidas e metodologias educacionais;
17) A participação das decisões e ações do Conselho Escolar, Conselhos de Educação e Conselhos de Alimentação Escolar, no que couber,
garantindo-se a gestão democrática da educação na construção e implementação do novo calendário, com diálogo com gestores, profissionais da
educação, comunidade escolar e todos os atores sociais envolvidos no processo educacional;

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 678 Disponibilização: Sexta-feira, 17 de Julho de 2020 Publicação: Segunda-feira, 20 de Julho de 2020

Página 42



18) A garantia do direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
19) A criação de um novo processo de chamada escolar para levantamento de demandas e possíveis estratégias para provimento de novas
vagas de matrículas escolares, considerando a mudança de endereços e a migração de alunos das demais redes de ensino para a rede pública.
III. Após a retomada das aulas presenciais:
1) Promova, em colaboração com outros atores da educação, estratégias de busca ativa das crianças e jovens que podem não voltar à escola
depois que as atividades forem retomadas, como forma de evitar acentuada evasão escolar;
2) Aplique uma avaliação diagnóstica individual de todos os alunos, constando critérios avaliativos para aferir se os objetivos das atividades
não presenciais foram alcançados mediante programa de sondagem da compreensão dos conteúdos abordados durante este período, com o
escopo de subsidiar programa de recuperação, caso necessário, objetivando o desenvolvimento pleno de cada aluno;
3) Realize, em conjunto com o Conselho de Educação, o levantamento da qualidade e cobertura do atendimento a distância durante o período de
isolamento e as medidas para recuperar os conteúdos previstos, com especial atenção aos alunos de maior vulnerabilidade social, a fim de que
não tenham seu direito à educação violado;
4) Elabore planos de ação contendo as medidas de reorganização do calendário escolar, com participação democrática de todos os atores
educacionais envolvidos, incluindo recuperação das aulas, com atividades no turno e contraturno, levando os referidos estudos ao conhecimento
dos respectivo Conselho de Educação e dos órgãos de controle;
5) Respeite, no período de reposição das aulas, a cronobiologia da aprendizagem, ou seja, o tempo contínuo de ensino e a resposta cognitiva
diante da necessidade de períodos de recreação, recesso, férias, ainda que mais reduzidos ou transladados para outras datas, de forma que a
quantidade de horas diárias não poderá ser superior à capacidade de aprendizagem;
6) Assegure, principalmente aos alunos das instituições de ensino que optaram por completa reposição das aulas ao término do período de
suspensão das aulas presenciais, no processo de reorganização dos calendários escolares que a reposição de aulas e atividades escolares
possam ser realizadas de forma a preservar o padrão de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da
Constituição Federal;
7) Continue a fornecer atividades remotas, se ainda em tempo de pandemia da COVID-19, a alunos do grupo de risco e aos que tenham, no
ambiente familiar, contato com pessoa pertencente a ele, do atendimento educacional especializado e outros alunos da educação básica
internados para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado.
RECOMENDAR, ao CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, que:
1) Catalogue o início das atividades remotas nas instituições de ensino, a fim de identificar se houve a adequada elaboração dos planos
pedagógicos, com a participação da comunidade escolar e com o preenchimento dos demais requisitos previstos na Constituição Federal, na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais documentos normativos de regência emitidos pelo ente Estadual e Conselho Estadual de
Educação;
2) Publique relação das instituições de ensino que se adequaram para a oferta de atividades não presenciais aptas a serem computadas na carga
horária mínima anual, de forma que tal informação seja acessível a toda comunidade escolar.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta Recomendação, para que sejam encaminhadas ao endereço de e-
mail gruporegionalteresina-ae@mppi.mp.br, informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação.
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o
dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública
por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania.
Teresina - PI, 08 de julho de 2020.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça integrante do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Teresina - Eixo temático Assistência e Educação
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